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AÇIKLAMALAR 
KOD 582YIM329 

ALAN İnşaat Teknolojisi Alanı 

DAL/MESLEK Yapı İç Mekân Dekorasyon 

MODÜLÜN ADI Alçı Kartonpiyere Hazırlık 

MODÜLÜN TANIMI 

Alçı dekorasyon ve kartonpiyer araç gereçlerini hazırlayıp 

proje detaylarını okumak konularının işlendiği öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/32 ( +40/32 Uygulama tekrarı yapmalı.) 

ÖN KOŞUL Bu modülün ön koşulu yoktur. 

YETERLİK 
Alçı dekorasyon ve kartonpiyer araç ve gereçler kuralına 

uygun hazırlayıp proje detaylarını kuralına uygun okumak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç: 

Gerekli ortam sağlandığında, alçı dekorasyon ve 

kartonpiyer araç gereçler standartlara uygun hazırlayarak 

proje detaylarını okuyabileceksiniz. 

Amaçlar: 

1. Alçı dekorasyon ve kartonpiyer araç gereçlerini 

kuralına uygun hazırlayabileceksiniz. 

2. Proje detaylarını kuralına uygun okuyabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Atölye, sınıf, laboratuvar, kütüphane, internet 

ortamı (Bilgi teknolojileri ortamı), işletme, ev, vb. kendi 

kendine veya grupla çalışabileceğiniz tüm ortamlar 

Donanım: 

Sınıfta: büyük ekran televizyon, sınıf veya bölüm 

kitaplığı, VCD veya DVD çalar, tepegöz, projeksiyon, 

bilgisayar ve donanımları,  internet bağlantısı, öğretim 

materyalleri vb. 

Atölyede: Harç teknesi, mala, kürek, hazır kalıp (ters 

kalıp), matkap, mekanik karıştırıcı ve uçları, çırpaç(el ile 

çırpma aracı), maket bıçağı, taraklı spatula, derz alet takımı 

çantası, vida ve alet kılıfı, kılıf taşıma ve önlük kemeri, 

metal kesme makinesi, saplı metal mala, dairesel 

testere(panç), kenar kesim(pah) rendesi, dişli şerit kesici, 

metal perçin makinesi, kenar düzeltme rendesi, teleskopik 

dikme, alçı levha kaldıracı, destek kolu, alçı levha taşıma 

kolu, el arabası, harç tası(döküm kabı), şakul, su terazisi, 

hortum terazi(hortum su düzeci), spatula, plastik tokmak, 

ahşap tokmak, kerpeten, pense, tornavida, iskarpela, törpü, 

çırpı ipi, çekiç, murç, iş gözlüğü, iş kıyafeti, eldiven, 

gönye, metre, tenekeci makası, keser, iş tezgahı, su kovası 

ve su ölçeği, iş iskelesi, tel fırça, su fırçası, boya fırçası, 

şablon, testere, üstüpü, köşe malası, merdiven, süpürge, su 

hortumu, su fıçısı, yağmurluk, çizme, baret, emniyet 

kemeri, toz maskesi, mastar, alüminyum bıçak mastar, 
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sıvacı küreği, mastarlık(ano-ana) çıtası,  mastarlık(ano-

ana) profili, alçı rendesi, profil makası, spiral, tirfil(perdah 

malası), düz çelik(alçı) mala, profil ve aksesuarlar, çeşitli 

alçılar, çeşitli alçı levhalar, çeşitli yalıtım malzemeleri, 

vida ve dübel, derz filesi, metal sac, su, zımpara kâğıdı, 

kendir lifi, cam elyaf, Arap sabunu, gaz yağı, çivi, tahta, 

çıta, kâğıt, karbon kâğıdı, kurşun kalem 

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, 

 

Günümüzde uygulanmakta olan piyasa ekonomisinin ihtiyaç duyacağı, rekabetçi pazar 

taleplerini karşılayacak vasıflı, uyumlu ve motivasyonu yüksek bireylerin yetişmesi, 

ülkemizin kalkınması için önemlidir. AB’ye uyum sürecinde olan Türkiye’de, gençlerin 

gelecekte ülkemiz dışında da çalışacak şekilde yetişmesi önem taşımaktadır. Bu nedenle her 

sektörde birden fazla dalda uzmanlaşmış nitelikli insan gücü gereksinimi, ön plana 

çıkmaktadır. Bilgi ve beceri düzeyi yüksek olan, iyi yetişmiş meslek elemanlarının iş bulma 

şansları daha fazladır. 
 

Bilgi sahibi olmak, doğru meslek seçimi ve meslekte gelişebilmek için temel koşuldur. 

Öğrencinin ihtiyaç duyduğu doğru ve güncel bilgiye, kısa sürede ve en az emekle ulaşmasını 

sağlayabilmek için bilgiye ulaşma yolları öğretilmelidir. 
 

Bu modül, İnşaat Teknolojisi alanı 11.sınıf öğrencilerine yönelik olup 32 ders saati 

okulda, 8 ders saati ise okul dışında, öğrencinin bireysel veya grup çalışması yapacağı 

toplam 40 ders saati içerisinde gerçekleştirilecektir. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

 

 

Alçı dekorasyon ve kartonpiyer araç gereçlerini kuralına uygun hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Alçı dekorasyon ve kartonpiyer araçları hakkında araştırma ve gözlem yapınız.  

 Alçı dekorasyon ve kartonpiyer malzemeleri hakkında araştırma yaparak bilgi 

toplayınız. 

 Araştırma ve gözlemlerinizi rapor hâline getiriniz ve hazırladığınız raporu 

sınıfta tartışınız. 

 

1. ARAÇ GEREÇ HAZIRLAMA 
 

1.1. Araçlar 
 

Alçı dekorasyon ve kartonpiyer işlerinde kullanılan aletlerdir. 
 

1.1.1. Tanımı 
 

İşin standartlara uygun ve kolay yapılmasını sağlayan araçlara alçı dekorasyon ve 

kartonpiyer yapma araçları denir. İşlem sırasına göre gerekli yerlerde işçi sağlığı ve iş 

güvenliği dikkate alınarak kullanılmalıdır. Arızalı araçlarla çalışılmamalıdır. 
 

1.1.2. Çeşitleri Görevleri ve Kullanıldığı Yerler  
 

Aşağıdaki tabloda çeşitli alçı dekorasyon ve kartonpiyer araçlarının görevleri, 

kullanıldığı yerler ve öneriler verilmiştir.  

Görevleri ve Kullanıldığı Yerler Öneriler 

 Su terazisi(su düzeci): İçerisinde hava 

kabarcığı bulunan su dolu cam tüpler ve 

ahşap veya hafif metal gövdeden oluşan 

çeşitli uzunlukta imal edilen, yataylık ve 

düşeylik kontrolü yapmak için kullanılan 

bir araçtır(Resim 1.1). 

  

Resim 1.1: Su terazisi 

 Arızalı su terazisi ile çalışmayınız. 

 Su terazisi ile ölçü alırken azami özen 

gösteriniz. 

 Su terazisi ile ölçü alırken hava 

kabarcığının, çizgilerin tam ortasına 

gelmesine dikkat ediniz. 

 Su terazisi ile oyun oynamayınız. 

Amacının dışında kullanmayınız.  

 Su terazisini iş bitiminde temizleyiniz 

(Üzerinde harç, toz, vb. artıklar 

bırakmayınız.). 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
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 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz. 

 Su terazisi gelişigüzel atmayınız. 

Uygun yere koyunuz. 

 Suyun ulaşamayacağı yerde muhafaza 

ediniz.  

 Alçı rendesi: Metal gövdeye yapıştırılmış 

keskin dişlerden ve ahşap, metal veya 

plastik saptan oluşan, çeşitli ebatlarda 

üretilen, alçı sıvanın fazlalık kısımlarını 

almak, köşeleri düzeltmek vb. işler için 

kullanılan bir araçtır(Resim 1.2). 

 

Resim 1.2: Alçı rendesi 

 Arızalı alçı rendesi ile çalışmayınız. 

 Yapacağınız işe uygun alçı rendesi 

seçiniz. 

 Alçı rendesine çok iyi hâkim olunuz. 

Derin alıp oyuklar oluşturarak yüzeyi 

bozmayınız. 

 Alçı rendesi ile oyun oynamayınız. 

Amacının dışında kullanmayınız. 

 İş bitiminde alçı rendesini 

temizleyiniz. 

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz. 

 Alçı rendesini gelişigüzel atmayınız. 

Uygun yere koyunuz. 

 Alçı rendesinin metal kısımlarını 

belirli aralıklarla mazotlayınız. 

 Suyun ulaşamayacağı yerde muhafaza 

ediniz. 

 Spiral: Elektrikle çalışan, çeşitli 

boyutlarda üretilen, alçı uygulaması 

yapılacak yüzeylerdeki pürüzlerin 

düzeltilmesi, yüzeyin uygulama yapmaya 

hazır hâle getirilmesi vb. işleri için 

kullanılır (Resim 1.3). 

 

Resim 1.3: Spiral 

 Arızalı spiral ve uçları ile 

çalışmayınız. 

 İşe başlamadan önce spirali kontrol 

ediniz. 

 Spiral ile çalışırken emniyet 

tedbirlerine azami özen gösteriniz. 

 Yapacağınız işe uygun spiral ve uç 

seçiniz. 

 Spirali uygun voltaj ile çalıştırınız. 

 Spirale çok iyi hâkim olunuz. 

Çalışırken spirali kesinlikle gevşek 

tutmayınız. 

 Spiral ile düzeltme yaparken aynı 

yerde gereğinden fazla gezinerek 

yüzeyi bozmayınız.  

 Spiral ısınınca bir süre dinlendiriniz. 

 Spirali kapasitesinin üzerinde 

çalıştırarak zorlamayınız. 

 Spirali gereksiz yere çalıştırmayınız. 

 Spiral ile kesinlikle şaka yapmayınız.  

 Spiral ile oyun oynamayınız. 
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Amacının dışında kullanmayınız. 

 İş bitiminde spirali ve ucunu 

temizleyiniz. 

 Spiralin periyodik bakımlarını yapınız 

veya yaptırınız. 

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz. 

 Spiral ve uçlarını gelişigüzel 

bırakmayınız. Uygun yere koyunuz. 

 Suyun ulaşamayacağı yerde muhafaza 

ediniz. 

 Hazır kalıp(Ters kalıp): Alçı, fiber, 

metal, ahşap, silikon gibi maddelerden 

yapılan, çeşitli desen ve ebatlarda üretilen, 

kartonpiyer, göbek, aplik, heykel, vb. 

dekoratif malzemeler yapılması için 

kullanılan kalıplardır (Resim 1.4). 

 

 

Resim 1.4: Hazır kalıp(Ters kalıp) 

 Arızalı hazır kalıp ile çalışmayınız. 

 Yapacağınız işe uygun hazır kalıbı 

seçiniz. 

 Hazır kalıbı iş tezgâhına itina ile 

yerleştiriniz. 

 Hazır kalıbın yüzeyini tamamen 

yağladığınızdan emin olunuz. 

 Alçıyı hazır kalıptan çıkarırken plastik 

tokmakla gereğinden sert vurmayınız.  

 Hazır kalıp ile oyun oynamayınız. 

Amacının dışında kullanmayınız.  

 İş bitiminde hazır kalıbı temizleyiniz. 

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz. 

 Hazır kalıbı gelişigüzel atmayınız. 

Uygun yere koyunuz. 

 Metal malzemeden yapılmış olan 

hazır kalıpları belirli aralıklarla 

mazotlayınız. 

 Suyun ulaşamayacağı yerde muhafaza 

ediniz. 

 Düz çelik mala(Alçı): Metal gövde ve 

ahşap veya plastik saptan oluşan, alçı 

harcını yüzeye sürmek için kullanılan bir 

araçtır (Resim 1.5).   

 Arızalı mala ile çalışmayınız. 

 Düz çelik mala ile çalışırken uygun 

eldiven giyiniz (Aksi takdirde elinize 

harç bulaşır ve eliniz tahriş olur, 

çalışmanız güçleşir.). 

 Düz çelik malayı kapasitesinden fazla 

doldurmayınız. 

 Alçı sıva yaparken düz çelik malaya 

aldığınız alçı harcını yüzeye, aşağıdan 

yukarıya doğru çekiniz. 



 

 5 

 

Resim 1.5: Düz çelik mala (Alçı) 

 Malaya çok iyi hâkim olunuz, harcı 

istediğiniz yere ve istediğiniz şekilde 

sürünüz. 

 Mala ile oyun oynamayınız. Amacının 

dışında kullanmayınız.  

 İş bitiminde malayı temizleyiniz 

(Üzerinde harç, toz, toprak, vb. 

artıklar bırakmayınız.). 

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz. 

 Malayı gelişigüzel atmayınız. Uygun 

yere koyunuz. 

 Malayı uzun süre kullanmayacaksanız 

metal kısımlarını mazotlayınız. 

 Suyun ulaşamayacağı yerde muhafaza 

ediniz. 

 Maket bıçağı ve alçı levha kesme bıçağı: 
Ayarlanır keskin çelik baş ve plastik veya 

metal saptan oluşan, kesme, biçme, vb. 

işlerde kullanılan, piyasada çok çeşitleri 

bulunan bir araçtır (Resim 1.6.a, Resim 

1.6.b). 

 

Resim 1.6.a: Maket bıçağı 

 

Resim 1.6.b: Alçı levha kesme bıçağı 

 Arızalı maket bıçağı ve alçı levha 

kesme bıçağı ile çalışmayınız. 

 Maket bıçağı ve alçı levha kesme 

bıçağı ile kesim yapmadan önce 

keseceğiniz yeri markalayınız (Kalem 

ile çizmek). 

 Maket bıçağını ve alçı levha kesme 

bıçağını mümkün olduğu kadar bir 

sipere dayayarak kesim yapınız. 

 Maket bıçağının ucunu 

kullanacağınızdan fazla çıkarmayınız. 

 Maket bıçağı ve alçı levha kesme 

bıçağı ile çalışırken azami özen 

gösteriniz. 

 Maket bıçağının ve alçı levha kesme 

bıçağının zorlanacağı kesme işleri 

yapmayınız. 

 Maket bıçağının ve alçı levha kesme 

bıçağının ucunu dışarıda 

bırakmayınız, kesme bittikten sonra 

yuvasına çekiniz. 

 Maket bıçağı ve alçı levha kesme 

bıçağı ile oyun oynamayınız. 

Amacının dışında kullanmayınız.  

 Maket bıçağını ve alçı levha kesme 

bıçağını iş bitiminde temizleyiniz 

(Üzerinde harç, toz, vb. artıklar 

bırakmayınız). 

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz. 
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 Maket bıçağını ve alçı levha kesme 

bıçağını gelişigüzel atmayınız. Uygun 

yere koyunuz. 

  Suyun ulaşamayacağı yerde 

muhafaza ediniz. 

 Harç tası (Döküm kabı): Plastik veya 

metal malzemeden imal edilen, alçı harcını 

kalıba dökmek için kullanılan piyasada çok 

çeşitleri bulunan bir araçtır (Resim 1.7). 

 

Resim 1.7: Harç tası (döküm kabı) 

 Arızalı harç tası ile çalışmayınız. 

 Yapacağınız işe uygun harç tasını 

seçiniz. 

 Harç tası ile çalışırken uygun eldiven 

giyiniz (Aksi takdirde elinize harç 

bulaşır ve eliniz tahriş olur, 

çalışmanız güçleşir). 

 Harç tasını kapasitesinden fazla 

doldurmayınız. 

 Harç tasına çok iyi hâkim olunuz, 

harcı istediğiniz yere ve istediğiniz 

miktarda dökünüz. 

 Harç tası ile oyun oynamayınız. 

Amacının dışında kullanmayınız.  

 İş bitiminde harç tasını temizleyiniz. 

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz. 

 Harç tasını gelişigüzel atmayınız. 

Uygun yere koyunuz. 

 Metal olan harç taslarını belirli 

aralıklarla mazotlayınız. 

 Suyun ulaşamayacağı yerde muhafaza 

ediniz. 

 Spatula: Metal baş kısım ve ahşap saptan 

oluşan, çeşitli ebatlarda üretilen, alçı sıva 

tamiratı yapmak, kabaca düzeltme 

yapmak, sıyırma yapmak, vb. işlerde 

kullanılan bir araçtır (Resim 1.8). 

 

 Arızalı spatula ile çalışmayınız. 

 Spatula ile çalışırken uygun eldiven 

giyiniz. 

 Spatulaya çok iyi hâkim olunuz. Alçı 

harcını istenen kalınlıkta ve düzgün 

bir şekilde çekiniz. 

 Sıyırma, kazıma, vb. işler yaparken 

spatulayı gereğinden fazla 

zorlamayınız. Kaba pürüzleri çekiç, 

murç veya spiral yardımıyla 

düzeltiniz. 

 Spatula ile oyun oynamayınız. 

Amacının dışında kullanmayınız. 

 İş bitiminde spatulayı temizleyiniz 

(Üzerinde harç, toz, toprak, vb. 

artıklar bırakmayınız.). 

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz. 
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Resim 1.8: Spatula 

 Spatulayı gelişigüzel atmayınız. 

Uygun yere koyunuz. 

 Spatulayı uzun süre 

kullanmayacaksanız metal kısımlarını 

mazotlayınız. 

 Suyun ulaşamayacağı yerde muhafaza 

ediniz. 

 Kerpeten: Metal malzemeden üretilen, baş 

kısım ve iki koldan oluşan, çeşitli 

büyüklükte üretilen, tel kesmek, bükmek, 

vb. işler için kullanılan araçtır (Resim 1.9). 

 

 

Resim 1.9: Kerpeten 

 Arızalı kerpeten ile çalışmayınız. 

 Yapacağınız işe uygun büyüklükte 

kerpeten seçiniz. 

 Kerpeten ile kesme yapmadan önce 

keseceğiniz yeri markalayınız(kalem 

ile çizmek). 

 Kesme, bükme, tutma, vb. işler 

yaparken kerpetene çok iyi hâkim 

olunuz. 

 Kerpeten ile oyun oynamayınız. 

Amacının dışında kullanmayınız. 

 İş bitiminde kerpeteni temizleyiniz, 

hareketli kısımlarını yağlayınız. 

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz. 

 Kerpeteni gelişigüzel atmayınız. 

Uygun yere koyunuz. 

 Kerpeteni uzun süre 

kullanmayacaksanız metal kısımlarını 

mazotlayınız. 

 Suyun ulaşamayacağı yerde muhafaza 

ediniz. 

 Ahşap tokmak: Ahşap baş kısım ve 

saptan oluşan, çeşitli büyüklükte üretilen, 

iskarpelayı çakmak için kullanılan bir 

araçtır (Resim 1.10). 

 

Resim 1.10: Ahşap tokmak 

 Arızalı tokmak ile çalışmayınız. 

 Yapacağınız işe uygun büyüklükte 

tokmak seçiniz. 

 Tokmak ile çalışırken dikkatli ve 

tedbirli olunuz. Elinize vurmayınız. 

 Tokmağı iskarpelaya çok sert 

vurmayınız(Aksi takdirde bir süre 

sonra iskarpela veya tokmak 

kullanılamaz hâle gelir.). 

 Tokmak ile oyun oynamayınız. 

Amacının dışında kullanmayınız. 

 İş bitiminde tokmağı temizleyiniz. 

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz. 

 Tokmağı gelişigüzel atmayınız. 

Uygun yere koyunuz. 
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 Suyun ulaşamayacağı yerde muhafaza 

ediniz. 

 İskarpela(düz kalem): Metal baş kısım ve 

ahşap saptan oluşan, çeşitli ebatlarda 

üretilen, oyma, delme, vb. işlerde 

kullanılan bir araçtır (Resim 1.11). 

 

Resim 1.11: İskarpela(Düz kalem) 

 Arızalı iskarpela ile çalışmayınız. 

 Yapacağınız işe uygun büyüklükte 

iskarpela seçiniz. 

 İskarpela ile oyma yapmadan önce 

ahşap parçayı markalayınız(Kalem ile 

çizmek). 

 İskarpelaya vurmak için ahşap tokmak 

kullanınız. 

 İskarpelaya çok iyi hâkim olunuz. 

Oyma işlemi yaparken markalanan 

yerin dışına taşmayınız. 

 Oyma, delme vb. işler yaparken 

iskarpelayı gereğinden fazla ahşaba 

daldırarak işi zorlaştırmayınız. 

 İskarpelayı sıkça bileyiniz. 

 İskarpela ile oyun oynamayınız. 

Amacının dışında kullanmayınız. 

 İş bitiminde iskarpelayı temizleyiniz 

(Üzerinde talaş, toz, vb. artıklar 

bırakmayınız). 

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz. 

 İskarpelayı gelişigüzel atmayınız. 

Uygun yere koyunuz. 

 İskarpelayı uzun süre 

kullanmayacaksanız metal kısımlarını 

mazotlayınız. 

 Suyun ulaşamayacağı yerde muhafaza 

ediniz. 

 Plastik tokmak: Plastik baş kısım ve 

saptan oluşan, çeşitli büyüklükte üretilen, 

kalıba dökülen alçıların çıkarılması için 

kullanılan bir araçtır (Resim 1.12). 

 

 Arızalı plastik tokmak ile 

çalışmayınız. 

 Yapacağınız işe uygun büyüklükte 

plastik tokmak seçiniz. 

 Tokmak ile çalışırken dikkatli ve 

tedbirli olunuz. Elinize vurmayınız. 

 Alçıyı kalıptan çıkarmak için plastik 

tokmağı kalıba sert vurmayınız, hafif 

darbeler hâlinde vurarak alçıyı 

kalıptan çıkarınız. 

 Plastik tokmak ile oyun oynamayınız. 

Amacının dışında kullanmayınız. 

 İş bitiminde plastik tokmağı 

temizleyiniz. 

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 
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Resim 1.12: Plastik tokmak 

muhafaza ediniz. 

 Plastik tokmağı gelişigüzel atmayınız. 

Uygun yere koyunuz. 

 Suyun ulaşamayacağı yerde muhafaza 

ediniz. 

 Törpü: Metal baş kısım ve ahşap saptan 

oluşan, üzerinde dişler bulunan, çeşitli 

ebatta üretilen, ahşaba şekil vermek için 

kullanılan bir araçtır (Resim 1.13). 

 

Resim 1.13: Törpü 

 Arızalı törpü ile çalışmayınız. 

 Törpü ile alacağınız yerleri 

işaretleyiniz. 

 Törpüye çok iyi hâkim olunuz. 

Gereğinden fazla oymayınız. 

 Törpülerken fazla kuvvet uygulayıp 

parçayı kırmayınız. 

 Törpü ile oyun oynamayınız. 

Amacının dışında kullanmayınız. 

 İş bitiminde törpüyü temizleyiniz 

(Dişlerinin arasında talaş, toz, vb. 

artıklar bırakmayınız.). 

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz. 

 Törpüyü gelişigüzel atmayınız. Uygun 

yere koyunuz. 

 Törpüyü uzun süre 

kullanmayacaksanız metal kısımlarını 

mazotlayınız. 

 Suyun ulaşamayacağı yerde muhafaza 

ediniz. 

 Gönye: Metal veya ahşap malzemeden 

yapılan, çeşitli büyüklükte üretilen, 

markalama yapmak için kullanılan bir 

araçtır (Resim 1.14).   

 

Resim 1.14: Gönye 

 Arızalı gönye ile çalışmayınız. 

 Yapacağınız işe uygun büyüklükte 

gönye seçiniz. 

 Yapacağınız işe uygun kalem seçiniz. 

 Doğru ölçü aldığınızdan emin olunuz. 

 Çizgileri çizerken kalemi gönyeden 

ayırmayınız.   

 Gönyeye ve kaleme çok iyi hâkim 

olunuz. Markalama yaparken tek çizgi 

çiziniz ve çizginin net olmasına özen 

gösteriniz. 

 Gönye ile oyun oynamayınız. 

Amacının dışında kullanmayınız. 

 İş bitiminde gönyeyi temizleyiniz. 

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz. 

 Gönyeyi gelişigüzel atmayınız. Uygun 
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yere koyunuz. 

 Gönyeyi uzun süre 

kullanmayacaksanız metal kısımlarını 

mazotlayınız. 

 Suyun ulaşamayacağı yerde muhafaza 

ediniz. 

 Tenekeci makası: Metal malzemeden 

üretilen, baş kısım ve iki koldan oluşan, 

çeşitli büyüklükte üretilen, şablon 

hazırlama esnasında metal sacları kesmek 

için kullanılan bir araçtır (Resim 1.15).  

 

 

Resim 1.15: Tenekeci makası 

 Arızalı tenekeci makası ile 

çalışmayınız. 

 Yapacağınız işe uygun büyüklükte 

tenekeci makası seçiniz. 

 Yapacağınız işe uygun kalınlıkta ve 

büyüklükte metal sac seçiniz. 

 Tenekeci makası ile kesme yapmadan 

önce sacı markalayınız (kalem ile 

çizmek). 

 

 Tenekeci makasına çok iyi hâkim 

olunuz. Kesme işlemi yaparken 

markalanan yerin dışına taşmayınız. 

 Tenekeci makası ile oyun 

oynamayınız. Amacının dışında 

kullanmayınız. 

 İş bitiminde tenekeci makasını 

temizleyiniz, hareketli kısımlarını 

yağlayınız. 

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz. 

 Tenekeci makasını gelişigüzel 

atmayınız. Uygun yere koyunuz. 

 Tenekeci makasını uzun süre 

kullanmayacaksanız metal kısımlarını 

mazotlayınız. 

 Suyun ulaşamayacağı yerde muhafaza 

ediniz. 

 Pense: Metal malzemeden üretilen, baş 

kısım ve iki koldan oluşan, çeşitli 

büyüklükte üretilen, kesmek, bükmek, 

tutmak, vb. işler için kullanılan araçtır 

(Resim 1.16). 

 Arızalı pense ile çalışmayınız. 

 Yapacağınız işe uygun büyüklükte 

pense seçiniz. 

 Pense ile kesme yapmadan önce 

keseceğiniz yeri markalayınız (kalem 

ile çizmek). 

 Kesme, bükme, tutma vb. işler 

yaparken penseye çok iyi hâkim 

olunuz. 

 Pense ile oyun oynamayınız. 

Amacının dışında kullanmayınız. 

 İş bitiminde penseyi temizleyiniz, 
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Resim 1.16: Pense 

hareketli kısımlarını yağlayınız. 

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz. 

 Penseyi gelişigüzel atmayınız. Uygun 

yere koyunuz. 

 Penseyi uzun süre 

kullanmayacaksanız metal kısımlarını 

mazotlayınız. 

 Suyun ulaşamayacağı yerde muhafaza 

ediniz. 

 Boya fırçası: Kıl ya da plastik yumuşak 

tellerin monte edildiği ahşap veya plastik 

gövde ve saptan oluşan, kalıpları yağlamak 

için kullanılan bir araçtır (Resim 1.17). 

 

Resim 1.17: Boya fırçası 

 Arızalı fırça ile çalışmayınız. 

 Fırça ile çalışırken uygun eldiven 

giyiniz. 

 Yapacağınız işe uygun büyüklükte 

fırça seçiniz. 

 Fırça ile kalıpları yağlarken kalıpların 

gerekli yerlerini tamamen 

yağlandığınızdan emin olunuz.  

 Fırça ile oyun oynamayınız. Amacının 

dışında kullanmayınız. 

 İş bitiminde fırçayı temizleyiniz. 

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz. 

 Fırçayı gelişigüzel atmayınız. Uygun 

yere koyunuz. 

 Şablon: İstenilen desene göre kesilmiş 

metal sac ve ahşabın birleştirilmesinden 

oluşan, alçı kalıbı(ters kalıp) yapmak için 

kullanılan bir araçtır (Resim 1.18). 

 

 Arızalı şablon ile çalışmayınız. 

 Yapacağınız işe göre iş tezgâhını 

hazırlayınız. 

 Hazırlanan iş tezgâhında şablon ile 

alıştırma yapınız, varsa aksaklıkları 

gideriniz.  

 Şablona çok iyi hâkim olunuz. Alçı 

harcını düzeltirken azami özen 

gösteriniz. 

 Şablonu hareket ettirirken 

titretmeyiniz ve gereğinden fazla 

bastırmayınız. 

 Alçı kalıbın (ters kalıp) yüzeyi 

tamamen pürüzsüz olana kadar 

şablonu ileri-geri hareket ettiriniz. 

 Çalışma esnasında şablonu sıkça 

temizleyiniz.  

 Şablon ile oyun oynamayınız. 

Amacının dışında kullanmayınız. 
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Resim 1.18: Şablon 

 İş bitiminde şablonu temizleyiniz. 

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz. 

 Şablonu gelişigüzel atmayınız. Uygun 

yere koyunuz. 

 Şablonu uzun süre 

kullanmayacaksanız metal kısımlarını 

mazotlayınız. 

 Suyun ulaşamayacağı yerde muhafaza 

ediniz. 

 Alçı levha taşıma kolu: Metal 

malzemeden üretilen, plastik malzemeyle 

kaplanmış üç koldan oluşan, alçı levhaları 

taşımak amacıyla kullanılan bir araçtır 

(Resim 1.19). 

 

Resim 1.19: Alçı levha taşıma kolu 

 Arızalı alçı levha taşıma kolu ile 

çalışmayınız. 

 Yapacağınız işe uygun büyüklükte 

taşıma kolu seçiniz. 

 Alçı levha taşıma kolunu 

kapasitesinin üzerinde yüklemeyiniz. 

 Alçı levhaları, taşıma koluna hatalı 

yerleştirmeyiniz. 

 Taşıma esnasında taşıma koluna çok 

iyi hâkim olunuz, kazaya sebebiyet 

vermeyiniz. 

 Alçı levha taşıma kolunu ile oyun 

oynamayınız. Amacının dışında 

kullanmayınız. 

 İş bitiminde taşıma kolunu 

temizleyiniz. 

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz. 

 Alçı levha taşıma kolunu gelişigüzel 

atmayınız. 

 Uygun yere koyunuz. Suyun 

ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.  

 Destek kolu: Metal malzemeden üretilen, 

destek kolu, ayarlanabilir gövde ve 

ayaktan oluşan, çeşitli büyüklüklerde imal 

edilen, alçı levha ile duvar yapımında 

destek amacıyla kullanılan bir araçtır 

(Resim1.20). 

 Arızalı destek kolu ile çalışmayınız. 

 Yapacağınız işe uygun büyüklükte 

destek kolu seçiniz. 

 Destek kolunu, çalışmanıza engel 

olacak şekilde hatalı yerleştirmeyiniz. 

 Destek kolunu, son ölçüler alındıktan 

sonra tam yerleştiriniz. 

 Destek kolunun yükseklik ayarını 

ihtiyaca uygun yapınız. 

 Destek kolu ile oyun oynamayınız. 

Amacının dışında kullanmayınız. 

 İş bitiminde destek kolunu 

temizleyiniz, hareketli kısımlarını 

yağlayınız. 
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Resim 1.20:  Destek kolu 

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz. 

 Destek kolunu gelişigüzel atmayınız. 

Uygun yere koyunuz. 

 Suyun ulaşamayacağı yerde muhafaza 

ediniz. 

 Alçı levha kaldıracı: Metal malzemeden 

üretilen, ayarlanabilir gövde ve hareketli 

ayaklardan oluşan, çeşitli büyüklüklerde 

imal edilen, alçı levha ile tavan kaplama 

yapımında kaldıraç kullanılan bir araçtır 

(Resim 1.21). 

 

Resim 1.21: Alçı levha kaldıracı 

 Arızalı alçı levha kaldıracı ile 

çalışmayınız. 

 Yapacağınız işe uygun büyüklükte 

alçı levha kaldıracı seçiniz. 

 Alçı levha kaldıracını, çalışmanıza 

engel olacak şekilde hatalı 

yerleştirmeyiniz. 

 Alçı levha kaldıracını, gerekli 

aralıklarla yerleştiriniz. 

 Alçı levha kaldıracını ayarlayınız, son 

ölçüler alındıktan sonra sabitleyiniz. 

 Alçı levha kaldıracı ile oyun 

oynamayınız. Amacının dışında 

kullanmayınız. 

 İş bitiminde alçı levha kaldıracı 

temizleyiniz, hareketli kısımlarını 

yağlayınız. 

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz. 

 Alçı levha kaldıracını gelişigüzel 

atmayınız. Uygun yere koyunuz. 

 Suyun ulaşamayacağı yerde muhafaza 

ediniz. 

 Teleskopik dikme: Metal malzemeden 

üretilen, ayarlanabilir gövde ve ayaktan 

oluşan, çeşitli büyüklüklerde imal edilen, 

alçı levha ile tavan kaplama yapımında 

destek amacıyla kullanılan bir araçtır 

(Resim 1.22). 

 Arızalı teleskopik dikme ile 

çalışmayınız. 

 Yapacağınız işe uygun büyüklükte 

teleskopik dikme seçiniz. 

 Teleskopik dikmeleri, çalışmanıza 

engel olacak şekilde hatalı 

yerleştirmeyiniz. 

 Teleskopik dikmeleri, gerekli 

aralıklarla yerleştiriniz. 
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Resim 1.22: Teleskopik dikme 

 Teleskopik dikmeyi ayarlayınız, son 

ölçüler alındıktan sonra sabitleyiniz. 

 Teleskopik dikme ile oyun 

oynamayınız. Amacının dışında 

kullanmayınız. 

 İş bitiminde teleskopik dikmeyi 

temizleyiniz, hareketli kısımlarını 

yağlayınız. 

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz. 

 Teleskopik dikmeyi gelişigüzel 

atmayınız. Uygun yere koyunuz. 

 Suyun ulaşamayacağı yerde muhafaza 

ediniz. 

 Kenar düzeltme rendesi: Metal 

malzemeden imal edilen, gövdeye 

yapıştırılmış keskin dişlerden ve ahşap, 

metal veya plastik saptan oluşan, çeşitli 

ebatlarda üretilen, alçı levhaların 

kenarlarının düzeltilmesi amacıyla 

kullanılan bir araçtır (Resim 1.23). 

 

Resim 1.23: Kenar düzeltme rendesi 

 Arızalı kenar düzeltme rendesi ile 

çalışmayınız. 

 Yapacağınız işe uygun kenar 

düzeltme rendesi seçiniz. 

 Kenar düzeltme rendesine çok iyi 

hâkim olunuz. Derin alıp alçı levhanın 

ölçüsünü bozmayınız. 

 Kenar düzeltme rendesi ile oyun 

oynamayınız. Amacının dışında 

kullanmayınız. 

 İş bitiminde kenar düzeltme rendesini 

temizleyiniz. 

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz. 

 Kenar düzeltme rendesini gelişigüzel 

atmayınız. Uygun yere koyunuz. 

 Kenar düzeltme rendesinin metal 

kısımlarını belirli aralıklarla 

mazotlayınız. Suyun ulaşamayacağı 

yerde muhafaza ediniz. 

 Metal perçin makinesi: Metal 

malzemeden üretilen, baş kısım ve iki 

koldan oluşan, çeşitli büyüklükte üretilen, 

alçı levhalarla kaplama yapımı için 

hazırlanan metal konstrüksiyonların 

perçinli birleşimleri için kullanılan bir 

araçtır (Resim 1.24). 

 Arızalı metal perçin makinesi ile 

çalışmayınız. 

 Yapacağınız işe uygun büyüklükte 

metal perçin makinesi ve perçin 

seçiniz.Metal perçin makinesi ile 

birleştirme yapmadan önce 

birleştireceğiniz yeri markalayınız 

(kalem ile işaretlemek). 

 Metal perçin makinesi ile birleştirme 

yaparken perçin makinesine çok iyi 

hâkim olunuz. 

 Metal perçin makinesi ile oyun 
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Resim 1.24: Metal perçin makinesi 

oynamayınız. Amacının dışında 

kullanmayınız. İş bitiminde metal 

perçin makinesini temizleyiniz, 

hareketli kısımlarını yağlayınız. 

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz. 

 Metal perçin makinesini gelişigüzel 

atmayınız. Uygun yere koyunuz. 

 Metal perçin makinesini uzun süre 

kullanmayacaksanız metal kısımlarını 

mazotlayınız.  

 Suyun ulaşamayacağı yerde muhafaza 

ediniz. 

 Dişli şerit kesici: Metal malzemeden imal 

edilen, gövdeye monte edilmiş dairesel 

bıçaklar, siper, ahşap, metal veya plastik 

saptan oluşan, çeşitli şekillerde üretilen, 

alçı levhaların hassas ve ince kesimleri için 

kullanılan bir araçtır (Resim 1.25). 

 

Resim 1.25: Dişli şerit kesici 

 Arızalı dişli şerit kesici ile 

çalışmayınız. 

 Yapacağınız işe uygun dişli şerit 

kesici seçiniz. 

 Dişli şerit kesici ile kesim yapmadan 

önce keseceğiniz yeri markalayınız 

(Kalem ile işaretlemek). 

 Dişli şerit kesiciye çok iyi hâkim 

olunuz. Kesim yaparken siperden 

ayırıp alçı levhanın ölçüsünü 

bozmayınız. 

 Dişli şerit kesici ile oyun 

oynamayınız. Amacının dışında 

kullanmayınız. 

 İş bitiminde dişli şerit kesiciyi 

temizleyiniz. 

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz. 

 Dişli şerit kesiciyi gelişigüzel 

atmayınız. Uygun yere koyunuz. 

 Dişli şerit kesicinin metal kısımlarını 

belirli aralıklarla mazotlayınız. 

 Suyun ulaşamayacağı yerde muhafaza 

ediniz. 

 Kenar kesim(Pah) rendesi: Metal 

malzemeden imal edilen, gövdeye monte 

edilen bıçak ve tutma yerinden oluşan, 

değişik modellerde üretilen, alçı levhaların 

kenarlarının düzgün derz dolgu işlemi için 

gönyelenip pah açılması için kullanılan bir 

araçtır (Resim 1.26). 

 Arızalı pah rendesi ile çalışmayınız. 

 Yapacağınız işe uygun pah rendesi 

seçiniz. 

 Pah rendesine çok iyi hâkim olunuz. 

Derin alıp alçı levhanın ölçüsünü 

bozmayınız. 

 Alçı levhaların kenarına pah verirken 

aşırıya kaçmayınız. 

 Pah rendesi ile oyun oynamayınız. 
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Resim 1.26: Kenar kesim(Pah) rendesi 

Amacının dışında kullanmayınız. 

 İş bitiminde pah rendesini 

temizleyiniz. 

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz. 

 Pah rendesini gelişigüzel atmayınız. 

Uygun yere koyunuz. 

 Pah rendesinin metal kısımlarını 

belirli aralıklarla mazotlayınız. 

 Suyun ulaşamayacağı yerde muhafaza 

ediniz. 

 Dairesel testere (panç): Metal 

malzemeden imal edilen, gövdeye monte 

edilmiş küçük şerit testere ve matkap 

ucundan oluşan, çeşitli ebatlarda üretilen, 

matkabın ucuna monte edilerek kullanılan, 

alçı levhalar üzerinde buat yeri açmak, 

çeşitli delikler açmak için kullanılan bir 

araçtır (Resim 1.27). 

 

Resim 1.27: Dairesel testere(Panç) 

 Arızalı dairesel testere ile 

çalışmayınız. 

 Yapacağınız işe uygun çapta dairesel 

testere seçiniz. 

 Dairesel testere ile kesim yapmadan 

önce keseceğiniz yeri markalayınız 

(kalem ile çizmek). 

 Dairesel testereye çok iyi hâkim 

olunuz. Delik açarken işaretli yerin 

dışına taşarak alçı levhaya zarar 

vermeyiniz. 

 Dairesel testere ile oyun oynamayınız. 

Amacının dışında kullanmayınız. 

 İş bitiminde dairesel testereyi 

temizleyiniz. 

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz. 

 Dairesel testereyi gelişigüzel 

atmayınız. Uygun yere koyunuz. 

 Dairesel testereyi belirli aralıklarla 

mazotlayınız. 

 Suyun ulaşamayacağı yerde muhafaza 

ediniz. 

 Saplı metal mala: Metal malzemeden imal 

edilen, gövde ve gövdeye monte edilmiş 

hareketli ahşap, metal veya plastik saptan 

oluşan, çeşitli şekillerde üretilen, alçı sıvalı 

yüzeyi zımparalamakta kullanılan bir 

araçtır (Resim 1.28). 

 Saplı metal mala ile çalışırken uygun 

eldiven giyiniz (Aksi takdirde eliniz 

tahriş olur, çalışmanız güçleşir.). 

 Saplı metal mala ile çalışırken uygun 

toz maskesi ve iş gözlüğü takınız 

 Saplı metal malaya çok iyi hâkim 

olunuz, uygun şekilde zımparalayınız. 

 Saplı metal mala ile oyun 

oynamayınız. Amacının dışında 

kullanmayınız.  

 İş bitiminde saplı metal malayı 

temizleyiniz (Üzerinde harç, toz, 
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Resim 1.28: Saplı metal mala 

toprak, vb. artıklar bırakmayınız). 

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz. 

 Saplı metal malayı gelişigüzel 

atmayınız. Uygun yere koyunuz. 

 Saplı metal malayı uzun süre 

kullanmayacaksanız metal kısımlarını 

mazotlayınız. 

 Suyun ulaşamayacağı yerde muhafaza 

ediniz. 

 Metal kesme makinesi: Elektrikle çalışan, 

çeşitli boyutlarda üretilen, alçı levhalarla 

kaplama yapımı için hazırlanan metal 

konstrüksiyonların kesilmesi için 

kullanılan bir araçtır (Resim 1.29). 

 

Resim 1.29: Metal kesme makinesi 

 Arızalı metal kesme makinesi ve 

uçları ile çalışmayınız. 

 İşe başlamadan önce metal kesme 

makinesini kontrol ediniz. Normal 

çalıştığından emin olunuz. 

 Metal kesme makinesi ile kesme 

yapmadan önce metali markalayınız 

(kalem ile çizmek). 

 Metal kesme makinesi ile çalışırken 

emniyet tedbirlerine azami özen 

gösteriniz. 

 Metal kesme makinesini uygun voltaj 

ile çalıştırınız. 

 Metal kesme makinesine çok iyi 

hâkim olunuz. Çalışırken kesinlikle 

makineyi gevşek tutmayınız. 

 Kesme işlemi yaparken markalanan 

yerin dışına taşmayınız. 

 Metal kesme makinesi ısınınca bir 

süre dinlendiriniz. 

 Metal kesme makinesini kapasitesinin 

üzerinde çalıştırarak zorlamayınız. 

 Metal kesme makinesini gereksiz yere 

çalıştırmayınız. 

 Metal kesme makinesi ile kesinlikle 

şaka yapmayınız.  

 Metal kesme makinesi ile oyun 

oynamayınız. Amacının dışında 

kullanmayınız. 

 İş bitiminde metal kesme makinesini 

ve ucunu temizleyiniz. 

 Metal kesme makinesinin periyodik 

bakımlarını yapınız veya yaptırınız. 

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz. 

 Metal kesme makinesi ve uçlarını 
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gelişigüzel ortalık yerde bırakmayınız. 

Uygun yere koyunuz. 

 Suyun ulaşamayacağı yerde muhafaza 

ediniz. 

 Kılıf taşıma ve önlük kemeri: Deri, 

tekstil veya naylon malzemeden imal 

edilen, çeşitli büyüklük ve modellerde 

üretilen, bele takılan, alçı levha montajı 

esnasında kılıf, önlük, vb. araçların 

takılması için kullanılan bir araçtır (Resim 

1.30). 

 

Resim 1.30: Kılıf taşıma ve önlük kemeri 

 Arızalı kılıf taşıma ve önlük kemeri 

ile çalışmayınız. 

 Belinize olacak büyüklükte kemer 

seçiniz. 

 Kemere, gereğinden fazla yükleme 

yapmayınız.  

 Kemer ile oyun oynamayınız. 

Amacının dışında kullanmayınız. 

 Kemeri belirli aralıklarla temizleyiniz. 

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz. 

 Kemeri gelişigüzel atmayınız. Uygun 

yere koyunuz. 

 Suyun ulaşamayacağı yerde muhafaza 

ediniz. 

 Vida ve alet kılıfı: Deri veya tekstil 

malzemeden imal edilen, çeşitli büyüklük 

ve modellerde üretilen, beldeki kemere 

takılan, alçı levha montajı esnasında 

içerisine çeşitli araçlar veya çivi, vida gibi 

gereçle konulan bir araçtır (Resim 1.31). 

 

Resim 1.31: Vida ve alet kılıfı 

 Arızalı vida ve alet kılıfı ile 

çalışmayınız. 

 Yapacağınız işe uygun büyüklükte 

kılıf seçiniz. 

 Kılıfa, gereğinden fazla araç, gereç 

koymayınız.  

 Kılıf ile oyun oynamayınız. Amacının 

dışında kullanmayınız. 

 Kılıfı belirli aralıklarla temizleyiniz. 

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz. 

 Kılıfı gelişigüzel atmayınız. Uygun 

yere koyunuz. 

 Suyun ulaşamayacağı yerde muhafaza 

ediniz. 
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 Derz alet takımı çantası: Metal, ahşap, 

sert plastik malzemeden imal edilen, çeşitli 

büyüklük ve modellerde üretilen, derz 

dolgusu yapımında kullanılan araçların 

içine konularak topluca ve kolaylıkla 

taşındığı bir araçtır (Resim 1.32).  

 

Resim 32: Derz alet takımı çantası 

 Arızalı derz alet takımı ile 

çalışmayınız. 

 Kullanacağınız araçlara ait olan 

çantayı seçiniz. 

 Çantaya, gereğinden fazla araç, gereç 

koymayınız.  

 Çantaya koyduğunuz araçların 

temizlenmiş olmasına dikkat ediniz. 

 Araçları çantanın içinde uzun süre 

bırakmayınız (Araçları uzun süre 

kullanmayacaksanız, çantadan 

çıkararak mazotlayınız ve uygun 

yerde muhafaza ediniz). 

 Çanta ile oyun oynamayınız. 

Amacının dışında kullanmayınız. 

 Çantayı belirli aralıklarla temizleyiniz 

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz. 

 Çantayı gelişigüzel atmayınız. Uygun 

yere koyunuz. 

 Suyun ulaşamayacağı yerde muhafaza 

ediniz 

 Taraklı spatula: Metal malzemeden imal 

edilen, taraklı gövde ve gövdeye monte 

edilmiş ahşap veya plastik tutma yerinden 

oluşan, çeşitli şekillerde üretilen, yüzeye 

sürülen alçı harcını taraklamak için 

kullanılan bir araçtır (Resim 1.33). 

  

Resim 1.33: Taraklı spatula 

 Arızalı taraklı spatula ile 

çalışmayınız. Taraklı spatula ile 

çalışırken uygun eldiven giyiniz. 

 Taraklı spatulaya çok iyi hâkim 

olunuz. Alçı harcını her tarafa eşit 

dağıtınız.  

 Alçı harcını gereğinden fazla 

taraklamayınız. 

 Taraklı spatula ile oyun oynamayınız. 

Amacının dışında kullanmayınız. 

 İş bitiminde taraklı spatulayı 

temizleyiniz (Üzerinde harç, toz, 

toprak, vb. artıklar bırakmayınız). 

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz. 

 Taraklı spatulayı gelişigüzel 

atmayınız. Uygun yere koyunuz. 

 Taraklı spatulayı uzun süre 

kullanmayacaksanız metal kısımlarını 

mazotlayınız. Suyun ulaşamayacağı 

yerde muhafaza ediniz. 

 İş tezgâhı: Genellikle ahşap malzemeden 

imal edilen, kullanılış amacına göre metal 

malzemeden de imal edilen, çok amaçlı 

 Arızalı iş tezgâhı ile çalışmayınız. 

 Yapacağınız işe uygun büyüklükte iş 

tezgâhı seçiniz. 
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kullanılan bir araçtır (Resim 1.34.a, Resim 

1.34.b). 

 

Resim 1.34.a: İş tezgâhı 

 

Resim 1.34.b: İş tezgâhı 

 İşe başlamadan önce tezgâhın üzerini 

süpürüp temizleyiniz. 

 Mecbur olmadıkça tezgâha çivi 

çakmayınız. 

 Tekrar kullanılmayacaksa iş bitiminde 

tezgâh üzerine çakılan yardımcı 

parçaları sökünüz. 

 Çekiç, keser, vb. araçlarla 

gerekmedikçe tezgâha vurmayınız. 

 Tezgâhın üzerine çok gerekmedikçe 

çıkmayınız ve zıplamayınız.  

 Tezgâh ile oyun oynamayınız. 

Amacının dışında kullanmayınız. 

 İş bitiminde tezgâhı temizleyiniz. 

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz. 

 Tezgâhı gelişigüzel ortalık yerde 

bırakmayınız. Uygun yere koyunuz. 

 Tezgâh metal malzemeden yapılmışsa 

belirli aralıklarla mazotlayınız. 

 Suyun ulaşamayacağı yerde muhafaza 

ediniz. 

 Matkap: Elektrikle çalışan, çeşitli 

boyutlarda üretilen, çeşitli uçlar takarak 

delme, vida sıkma vb. işlerin yapımında 

kullanılan bir araçtır (Resim 1.35). 

 

 

Resim 1.35: Matkap 

 Arızalı matkap ve uçları ile 

çalışmayınız. 

 İşe başlamadan önce matkabı kontrol 

ediniz. Normal çalıştığından emin 

olunuz. 

 Matkap ile çalışırken emniyet 

tedbirlerine azami özen gösteriniz. 

 Yapacağınız işe uygun matkap ve uç 

seçiniz. 

 Matkabı uygun voltaj ile çalıştırınız. 

 Matkaba çok iyi hâkim olunuz. 

Çalışırken kesinlikle matkabı gevşek 

tutmayınız. 

 Matkap ısınınca bir süre dinlendiriniz. 

 Matkabı kapasitesinin üzerinde 

çalıştırarak zorlamayınız. 

 Matkabı gereksiz yere çalıştırmayınız. 

 Matkapla kesinlikle şaka yapmayınız.  

 Matkap ile oyun oynamayınız. 

Amacının dışında kullanmayınız. 

 İş bitiminde matkabı ve ucunu 

temizleyiniz. 

 Matkabın periyodik bakımlarını 

yapınız veya yaptırınız. 
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 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz. 

 Matkabı ve uçlarını gelişigüzel ortalık 

yerde bırakmayınız. Uygun yere 

koyunuz. 

 Suyun ulaşamayacağı yerde muhafaza 

ediniz. 

 Mekanik karıştırıcı ve uçları: Elektrikle 

çalışan, çeşitli boyuttlarda üretilen, çeşitli 

uçlar takarak alçı harcı hazırlamak için 

karıştırıcı görevi yapan bir araçtır (Resim 

1.36). 

 

Resim 1.36: Mekanik karıştırıcı ve uçları 

 Arızalı mekanik karıştırıcı ve uçları 

ile çalışmayınız. 

 İşe başlamadan önce mekanik 

karıştırıcıyı kontrol ediniz. 

 Mekanik karıştırıcı ile çalışırken 

emniyet tedbirlerine azami özen 

gösteriniz. 

 Yapacağınız alçı harcına uygun 

mekanik karıştırıcı ve uç seçiniz. 

 Mekanik karıştırıcıyı uygun voltaj ile 

çalıştırınız. 

 Mekanik karıştırıcıya çok iyi hâkim 

olunuz. Çalışırken kesinlikle 

karıştırıcıyı gevşek tutmayınız. 

 

 Mekanik karıştırıcıyı uygun devirde 

kullanınız. Alçı harcını taşırmayınız. 

 Mekanik karıştırıcı ile alçı harcını 

istenen kıvama kadar karıştırınız. 

 Mekanik karıştırıcı ısınınca bir süre 

dinlendiriniz. 

 Mekanik karıştırıcıyı kapasitesinin 

üzerinde çalıştırarak zorlamayınız. 

 Mekanik karıştırıcıyı gereksiz yere 

çalıştırmayınız. 

 Mekanik karıştırıcı ile kesinlikle şaka 

yapmayınız. Mekanik karıştırıcı ile 

oyun oynamayınız. Amacının dışında 

kullanmayınız. 

 İş bitiminde mekanik karıştırıcıyı ve 

ucunu temizleyiniz. 

 Mekanik karıştırıcının periyodik 

bakımlarını yapınız veya yaptırınız. 

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz. 

 Mekanik karıştırıcı ve uçlarını 

gelişigüzel ortalık yerde bırakmayınız. 

Uygun yere koyunuz. Suyun 

ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz. 
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 Çırpı ipi: Kuru(toz) boya dolu hazne içine 

monte edilmiş makaradan meydana gelen, 

gövde ve bir kol ile makaraya sarılan ipten 

oluşan, kuru boyaya bulanmış ipi uzatarak 

çırpmak suretiyle düzgün çizgi çizmek için 

kullanılan bir araçtır (Resim 1.37). 

 

Resim 1.37: Çırpı ipi 

 Arızalı çırpı ipi ile çalışmayınız. 

 Çırpı ipinin kuru(toz) boyasını kontrol 

ediniz, azalmış ise doldurunuz. 

 Çırpı ipinin iki ucunun, mutlaka 

çizeceğiniz yüzeydeki işaretli yerlere 

getirilmesine dikkat ediniz.  

 Çırpı ipinin her tarafının kuru boyaya 

bulanmış olmasına dikkat ediniz. 

 Çırpı ipini çekerken sarkmamasına, 

gergin olmasına özen gösteriniz. 

 Çırpı ipini çırparken dikkat ediniz, 

ipin doğrultusunu bozmayınız. 

 Çırpı ipi ile oyun oynamayınız. 

Amacının dışında kullanmayınız.  

 İş bitiminde çırpı ipini sararak 

toplayınız. 

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz. 

 Çırpı ipini gelişigüzel atmayınız. 

Uygun yere koyunuz. 

 Suyun ulaşamayacağı yerde muhafaza 

ediniz. 

 Çırpaç(El ile çırpma aracı): Metal baş 

kısım ve saptan oluşan, çeşitli boyutlarda 

üretilen, alçı harcını el ile karıştırmaya 

yarayan bir araçtır (Resim 1.38). 

 

Resim 1.38: Çırpaç(El ile çırpma aracı) 

 Arızalı çırpaç ile çalışmayınız. 

 Çırpaç ile çalışırken uygun eldiven 

giyiniz. Yapacağınız işe uygun 

büyüklükte çırpaç seçiniz. 

 Çırpaca çok iyi hâkim olunuz. Alçı 

harcını karıştırırken harcı taşırıp 

dökmeyiniz. 

 Çırpaç ile alçı harcını istenen kıvama 

kadar karıştırınız. 

 Çırpacın sapını gereğinden fazla 

sıkmayınız(Aksi takdirde bir süre 

sonra avcunuz ağrır, iş yapmanız 

zorlaşır). Çırpaç ile oyun 

oynamayınız. Amacının dışında 

kullanmayınız. 

 İş bitiminde çırpacı temizleyiniz. 

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz. 

 Çırpacı gelişigüzel atmayınız. Uygun 

yere koyunuz. 

 Çırpacı uzun süre kullanmayacaksanız 

metal kısımlarını mazotlayınız. 

 Suyun ulaşamayacağı yerde muhafaza 

ediniz. 
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 Profil makası: Metal malzemeden 

üretilen, baş kısım ve iki koldan oluşan, 

çeşitli büyüklükte üretilen, köşe profilleri, 

damlalık profilleri vb. malzemeleri kesmek 

için kullanılan araçtır (Resim 1.39). 

 

Resim 1.39: Profil makası 

 Arızalı profil makası ile çalışmayınız. 

 Yapacağınız işe uygun büyüklükte 

profil makası seçiniz.  

 Yapacağınız işe uygun kalem seçiniz. 

 Doğru ölçü aldığınızdan emin olunuz. 

 Profil makası ile kesme yapmadan 

önce profil üzerinde keseceğiniz yeri 

işaretleyiniz. 

 Profil makasına çok iyi hâkim olunuz. 

Kesme işlemi yaparken markalanan 

yerin dışına taşmayınız. 

 Profil makası ile oyun oynamayınız. 

Amacının dışında kullanmayınız. 

 İş bitiminde profil makasını 

temizleyiniz, hareketli kısımlarını 

yağlayınız. 

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz. 

 Profil makasını gelişigüzel atmayınız. 

Uygun yere koyunuz. 

 

 Profil makasını uzun süre 

kullanmayacaksanız metal kısımlarını 

mazotlayınız. 

 Suyun ulaşamayacağı yerde muhafaza 

ediniz. 

 Kürek: Çelik baş kısım ve ahşap saptan 

oluşan, alçı sıva yapılacak yerde kabaca 

temizlik yapmak, molozları el arabasına 

doldurmak, boşaltmak vb. işlerin 

yapımında kullanılan araçtır (Resim 1.40). 

 

Resim 1.40: Kürek 

 Arızalı kürekle çalışmayınız. 

 Kürekle çalışırken uygun eldiven 

giyiniz(Aksi takdirde elinizde 

kabarcıklar oluşur, çalışmanız 

güçleşir). 

 Kürek sapının çalışabileceğiniz 

uzunlukta olmasına dikkat ediniz. 

 Kürekle çalışırken sapını mutlaka 

dizinize dayayıp çalışınız (Dizinizden 

destek almadan sadece kol yardımıyla 

çalışırsanız kısa sürede bel ve 

kollarınızda ağrılar oluşur, çalışmanız 

güçleşir). 

 Kürek ile oyun oynamayınız. 

Amacının dışında kullanmayınız. 

 İş bitiminde küreği iyice yıkayınız 

(Üzerinde harç, toprak, vb. artıklar 

bırakmayınız). 

 Küreği gelişigüzel atmayınız. Uygun 

yere dik olarak yaslayınız. 



 

 24 

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz. 

 Küreği uzun süre kullanmayacaksanız 

metal kısımlarını mazotlayınız. Suyun 

ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz. 

 El arabası: Metal gövde, metal kollar ve 

lastik tekerlekten oluşan, inşaat alanında 

her çeşit yük taşımakta kullanılan araçtır 

(Resim 1.41). 

 

Resim 1.41: El arabası 

 Arızalı el arabasıyla çalışmayınız.  

 El arabasını kapasitesinden fazla 

yüklemeyiniz. El arabasının gideceği 

yolu düzeltiniz. Rahat gidip gelmeyi 

sağlayınız. 

 El arabasının içinde herhangi bir 

malzemeyi, uzun süreli bırakmayınız. 

 El arabası ile oyun oynamayınız. 

Amacının dışında kullanmayınız.   

 İş bitiminde el arabasını iyice 

yıkayınız (Üzerinde harç, toprak, vb. 

artıklar bırakmayınız, sert cisimlerle 

vurarak temizlemeyiniz). 

 Tekerleğin bakımını sıkça yapınız. 

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz. 

 El arabasını uzun süre 

kullanmayacaksanız metal kısımlarını 

mazotlayınız. 

 El arabasını gelişigüzel atmayınız. 

Uygun yere koyunuz. 

 Suyun ulaşamayacağı yerde muhafaza 

ediniz. 

 Tornavida: Metal baş kısım ve ahşap veya 

plastik saptan oluşan, çeşitli ağız 

yapılarında ve büyüklükte üretilen, el ile 

vida sıkmak, gevşetmek vb. işlerde 

kullanılan bir araçtır (Resim 1.42). 

 

Resim 1.42: Tornavida 

 Arızalı tornavida ile çalışmayınız. 

 Yapacağınız işe uygun ağız yapısında 

ve büyüklükte tornavida seçiniz. 

 Tornavida ile vidalama yapmadan 

önce vida yerlerini işaretleyiniz. 

 Tornavida ile vidalama yaparken 

tornavidaya çok iyi hâkim olunuz ve 

vidanın başını ezmeyiniz. 

 Tornavida ile vidayı gereğinden az 

veya fazla sıkmayınız. 

 Tornavida ile gereğinden az veya 

fazla vidalama yapmayınız. 

 Vidalama işini mümkün olduğu kadar 

matkapla yapınız. 

 Tornavida ile oyun oynamayınız. 

Amacının dışında kullanmayınız. 

 İş bitiminde tornavidayı temizleyiniz. 

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 
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muhafaza ediniz. 

 Tornavidayı gelişigüzel atmayınız. 

Uygun yere koyunuz. 

 Tornavidayı uzun süre 

kullanmayacaksanız metal kısımlarını 

mazotlayınız. 

 Suyun ulaşamayacağı yerde muhafaza 

ediniz. 

 Metre: Çelik şerit ve gövdeden oluşan, 

çeşitli uzunluklarda üretilen, ölçme işinde 

kullanılan bir araçtır (Resim 1.43.1, Resim 

1.43.2).  

 

Resim 1.43.a: Metre 

 

Resim 1.43.b: Metre 

 Arızalı metre ile çalışmayınız. 

 Şerit metreyi haznesinden, 

kapasiteden fazla çıkarmaya 

zorlamayınız. 

 Şerit metre ile ölçüm yaparken gergin 

tutunuz, sarkmasına izin vermeyiniz. 

 Metre ile oyun oynamayınız. 

Amacının dışında kullanmayınız.  

 İş bitiminde metreyi temizleyiniz 

(Üzerinde harç, toz, toprak, vb. 

artıklar bırakmayınız). 

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz. 

 Metreyi gelişigüzel atmayınız. Uygun 

yere koyunuz. 

 Suyun ulaşamayacağı yerde muhafaza 

ediniz. 

 Çelik mala: Çelik gövde ve ahşap saptan 

oluşan, alçı harcını düz çelik malaya 

koymak, harcı alıştırmak, vb. işlerin 

yapımında kullanılan araçtır (Resim 

1.44.1, Resim 1.44.2). 

 

Resim 1.44.a: Çelik mala 

 

Resim 1.44.b: Çelik mala 

 Arızalı mala ile çalışmayınız. 

 Mala ile çalışırken uygun eldiven 

giyiniz (Aksi takdirde elinize harç 

bulaşır ve eliniz tahriş olur, 

çalışmanız güçleşir). 

 Malayı kapasitesinden fazla 

doldurmayınız. Mala ile oyun 

oynamayınız. Amacının dışında 

kullanmayınız.  

 İş bitiminde malayı temizleyiniz 

(Üzerinde harç, toz, toprak, vb. 

artıklar bırakmayınız). 

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz. 

 Malayı gelişigüzel atmayınız. Uygun 

yere koyunuz. 

 Malayı uzun süre kullanmayacaksanız 

metal kısımlarını mazotlayınız. 

 Suyun ulaşamayacağı yerde muhafaza 

ediniz.  
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 Sıvacı küreği: Ahşap veya sert plastik 

malzemeden yapılan, gövde ve saptan 

oluşan, üzerine alçı harcı koymak, alçı 

harcını yüzeye çekmek, vb. işlerin 

yapımında kullanılan araçtır (Resim 1.45). 

 

Resim 1.45: Sıvacı küreği 

 Arızalı sıvacı küreği ile çalışmayınız. 

 Sıvacı küreği ile çalışırken uygun 

eldiven giyiniz (Aksi takdirde elinize 

harç bulaşır ve eliniz tahriş olur, 

çalışmanız güçleşir). 

 Sıvacı küreğini kapasitesinden fazla 

doldurmayınız (Aksi takdirde kısa 

sürede bileğinizde ve kolunuzda 

ağrılar oluşur, çalışmanız güçleşir). 

 Sıvacı küreğine çok iyi hâkim olunuz. 

Alçı sıva harcını istenen kalınlıkta 

yüzeye çekiniz. 

 Sıvacı küreği ile oyun oynamayınız. 

Amacının dışında kullanmayınız.  

 İş bitiminde sıvacı küreğini 

temizleyiniz (Üzerinde harç, toz, vb. 

artıklar bırakmayınız). 

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz. 

 Sıvacı küreğini gelişigüzel atmayınız. 

Uygun yere koyunuz. 

 Suyun ulaşamayacağı yerde muhafaza 

ediniz. 

 İp: Naylon malzemeden imal edilen, 

piyasada adına duvarcı ipi de denen, alçı 

sıva yapılacak yüzeyin sıva kalınlığını 

görmek ve buna göre dolgu veya kazıma-

kırma yapmak, mastarlık çıtalarını aynı 

doğrultuda yerleştirmek vb. işlerin 

yapımında yardımcı bir araçtır (Resim 

1.46). 

 

Resim 1.46: İp 

 İp çekmek için çaktığınız çivilerin 

gevşek olmamasına dikkat ediniz. 

 İp çekerken ipin sarkmamasına, 

gergin olmasına özen gösteriniz. 

 İp ile oyun oynamayınız. Amacının 

dışında kullanmayınız.  

 İş bitiminde ipi temizleyiniz ve 

sararak toplayınız. 

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz. 

 İpi gelişigüzel atmayınız. Uygun yere 

koyunuz. 

 Suyun ulaşamayacağı yerde muhafaza 

ediniz. 

 Mastar: Hafif metal malzemeden yapılan, 

düzgün olan, çeşitli uzunlukta imal edilen, 

alçı sıva yapılacak yüzeyin düzgünlüğünü 

kontrol etmek, yüzeye atılan alçı sıva 

harcını düzeltmek vb. işlerin yapımında 

kullanılan araçtır (Resim 1.47). 

 Arızalı mastar ile çalışmayınız. 

 Mastar ile çalışırken uygun eldiven 

giyiniz(Aksi takdirde elinize harç 

bulaşır ve eliniz tahriş olur, 

çalışmanız güçleşir). 

 Alçı sıvayı düzeltirken mastarı, 

aşağıdan yukarıya doğru, sağa-sola 

hafif oynatarak çekiniz. 

 Mastarı, analara(mastarlık) mutlaka 
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Resim 1.47: Mastar 

temas ettirerek çekiniz (Aksi takdirde, 

yapılan sıva düzgün olmaz). 

 Yüzeyi düzeltene kadar aynı işlemleri 

tekrarlayınız. 

 Mastarın üzerine biriken harcı, diğer 

harçla karıştırarak tekrar kullanınız. 

 Mastar ile oyun oynamayınız. 

Amacının dışında kullanmayınız.  

 İş bitiminde mastarı temizleyiniz 

(Üzerinde harç, toz, vb. artıklar 

bırakmayınız). 

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz. 

 Mastarı gelişigüzel atmayınız. Uygun 

yere koyunuz. 

 Suyun ulaşamayacağı yerde muhafaza 

ediniz. 

 Alüminyum bıçak mastar: Hafif metal 

malzemeden yapılan, düzgün olan, çeşitli 

uzunlukta imal edilen ve bir tarafı diğer 

tarafa göre daha ince olan, alçı sıva 

yapılacak yüzeyin düzgünlüğünü kontrol 

etmek, yüzeye çekilen alçı sıva harcını 

düzeltmek vb. işlerin yapımında kullanılan 

araçtır (Resim 1.48.1, Resim 1.48.2). 

 

Resim 1.48.a: Alüminyum bıçak mastar 

 

Resim 1.48.b: Alüminyum bıçak mastar  

 Arızalı mastar ile çalışmayınız. 

 Mastar ile çalışırken uygun eldiven 

giyiniz(Aksi takdirde elinize harç 

bulaşır ve eliniz tahriş olur, 

çalışmanız güçleşir). 

 Alçı sıvayı düzeltirken mastarı, 

aşağıdan yukarıya doğru, sağa-sola 

hafif oynatarak çekiniz. 

 Mastarı, analara (mastarlık) mutlaka 

temas ettirerek çekiniz(aksi takdirde, 

yapılan sıva düzgün olmaz). 

 Yüzeyi düzeltene kadar aynı işlemleri 

tekrarlayınız. 

 Mastar ile oyun oynamayınız. 

Amacının dışında kullanmayınız.  

 İş bitiminde mastarı temizleyiniz 

(Üzerinde harç, toz, vb. artıklar 

bırakmayınız). 

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz. 

 Mastarı gelişigüzel atmayınız. Uygun 

yere koyunuz. 

 Suyun ulaşamayacağı yerde muhafaza 

ediniz. 



 

 28 

 Hortum terazi(hortum su düzeci): Şeffaf 

hortum ve içerisine konulan sudan oluşan, 

kot almak için kullanılan bir araçtır (Resim 

1.49). 

 

Resim 1.49: Hortum terazi 

 Arızalı hortum terazi ile çalışmayınız. 

 Hortum terazi ile çalışırken uygun 

kalem seçiniz. 

 Hortum teraziye su doldururken 

içerisine hava kabarcığı dolmasına 

engel olunuz. (Doldurulmuş ve 

dinlendirilmiş su kabından 

doldurunuz). İçerisine hava kabarcığı 

girmiş ise kabarcık çıkana kadar su 

ilave etmeye devam ediniz. 

 Hortum terazinin içindeki suyun 

dökülmesine engel olmak için 

hortumun iki ucunu tıkaç ile 

kapatınız. 

 Kot alacağınız yere geldiğinizde 

hortum teraziyi tamamen uzatınız, 

varsa kırılıp bükülen yerleri 

düzeltiniz. 

 Hortum terazinin her iki ucundaki 

tıkacı çıkarınız. 

 Kot alacağınız yeri kalem ile 

işaretleyiniz. 

  İşaretlediğiniz yere hortumun bir 

ucunu tutunuz. 

 Hortum terazinin iki ucunun yaklaşık 

olarak aynı yükseklikte olmasına 

dikkat ediniz(Aksi takdirde su 

dökülür.). 

 Hortum teraziyi kalem ile 

işaretlediğiniz yere getirerek içindeki 

suyun çizgide durmasını sağlayınız. 

 Hortum terazinin içindeki suyun 

işaretlediğiniz yerde tamamen 

durmasını bir süre bekleyiniz ve 

arkadaşınıza, hortumun içindeki 

suyun durduğu yeri tespit ederek 

işaretlemesini söyleyiniz. 

 Aynı işlemleri diğer noktalar için de 

uygulayınız. 

 Mümkün olduğu kadar yerinizi 

değiştirmeyiniz, bulunduğunuz yerden 

kot vermeye özen gösteriniz. 

 Arkadaşınız hortum terazin yerini her 

değiştirdiğinde, suyun dökülmesini 

önlemek için parmağınız ile hortumun 

ucunu tıkayınız.    
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 Hortum terazi ile oyun oynamayınız. 

Amacının dışında kullanmayınız.  

 İş bitiminde hortum teraziyi 

temizleyiniz (Üzerinde harç, toz, vb. 

artıklar bırakmayınız.). 

 Hortum teraziyi düzgünce sarınız, 

katlayıp bükmeyiniz. 

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz. 

 Hortum teraziyi gelişigüzel atmayınız. 

Uygun yere koyunuz. 

 Su fırçası: Plastik yumuşak tellerin monte 

edildiği ahşap veya plastik gövde ve saptan 

oluşan, alçı uygulaması yapılacak 

yüzeyleri ıslatmak için kullanılan bir 

araçtır (Resim 1.50). 

 

 

Resim 1.50: Su fırçası 

 Arızalı su fırçası ile çalışmayınız. 

 Su fırçası ile çalışırken uygun eldiven 

giyiniz(Aksi takdirde eliniz ıslanır, 

harç bulaşır ve eliniz tahriş olur, 

çalışmanız güçleşir). 

 Sadece su ihtiyacı olan yerleri 

ıslatınız. 

 Yüzeyi yeteri kadar ıslatınız. Fazla 

ıslatmayınız. 

 Su fırçası ile oyun oynamayınız. 

Amacının dışında kullanmayınız.  

 İş bitiminde su fırçasını temizleyiniz 

(Üzerinde harç, toz, vb. artıklar 

bırakmayınız). 

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz. 

 Su fırçasını gelişigüzel atmayınız. 

Uygun yere koyunuz. 

 Suyun ulaşamayacağı yerde muhafaza 

ediniz.  

 Şakul (Çekül): Metal gövde, ip, ahşap 

veya metal destekten (ayna) oluşan, alçı 

sıva yapılacak yüzeyin düşeyliğini kontrol 

etmek, mastarlık çıtalarını yerleştirmek, 

vb. işlerin yapımında kullanılan araçtır 

(Resim 1.51). 

 

 Arızalı şakul ile çalışmayınız. 

 Çekül ile düşeylik kontrolü yaparken 

destek kısmını yüzeye iyice 

yaslayınız. 

 İpinden tutarak çekül gövdesini 

siperden aşağıya yavaşça sarkıtınız. 

 Çekül gövdesinin ölçülecek yüzeye 

yakınlığının yaklaşık 1 mm olmasına 

dikkat ediniz. 

 Çekül ile oyun oynamayınız. 

Amacının dışında kullanmayınız.  

 İş bitiminde çekülü temizleyiniz 

(Üzerinde harç, toz, vb. artıklar 

bırakmayınız). 

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 
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Resim 1.51: Şakul (Çekül) 

muhafaza ediniz. 

 Çekülü gelişigüzel atmayınız. Uygun 

yere koyunuz. 

 Çekülü uzun süre kullanmayacaksanız 

metal kısımlarını mazotlayınız. 

 Suyun ulaşamayacağı yerde muhafaza 

ediniz.  

 Testere: Çelik gövde ve ahşap veya 

plastik saptan oluşan, piyasada çok çeşidi 

bulunan, ahşap malzemeyi, alçı 

kartonpiyeri kesmek vb. için kullanılan 

araçtır (Resim 1.52.a, Resim 1.52.b).  

 

Resim 1.52.a: Testere 

 

Resim 1.52.b: Testere 

 Arızalı testere ile çalışmayınız. 

 Testere ile çalışırken dikkatli olunuz, 

elinize zarar vermeyiniz. 

 Yapacağınız işe uygun testere ile 

çalışınız. 

 Keseceğiniz yeri mutlaka 

işaretleyiniz. 

 İşaretlediğiniz yerden dikkatlice 

kesiniz. 

 Testere ile oyun oynamayınız. 

Amacının dışında kullanmayınız.  

 İş bitiminde testereyi temizleyiniz. 

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz. 

 Testereyi gelişigüzel atmayınız. 

Uygun yere koyunuz. 

 Testereyi sıkça bileyip çaprazını 

veriniz. 

 Testereyi uzun süre 

kullanmayacaksanız metal kısımlarını 

mazotlayınız. Suyun ulaşamayacağı 

yerde muhafaza ediniz.  

 Keser: Çelik baş kısım ve ahşap saptan 

oluşan, çivi çakmak, çivi sökmek, ahşap 

malzemeleri yontmak vb. işlerin 

yapımında kullanılan bir araçtır (Resim 

1.53). 

 

Resim 1.53: Keser 

 Arızalı keser ile çalışmayınız. 

 Keser ile çalışırken dikkatli olunuz, 

elinize vurmayınız. 

 Çiviyi iyice tutturduktan sonra keser 

ile dikkatlice çakınız. (Aksi takdirde 

çivi eğilir ve sizi çok uğraştırır, işinizi 

yavaşlatır). 

 Keser ile sökme yaparken kırmamaya 

parçalamamaya özen gösteriniz. 

 Keser ile yontma yaparken parçayı 

uygun açıda tutunuz.  Keser ile oyun 

oynamayınız. Amacının dışında 

kullanmayınız.  

 İş bitiminde keseri temizleyiniz 

(Üzerinde harç, toz, toprak, vb. 

artıklar bırakmayınız). 
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 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz. 

 Keseri gelişigüzel atmayınız. Uygun 

yere koyunuz. 

 Keseri uzun süre kullanmayacaksanız 

metal kısımlarını mazotlayınız. 

 Suyun ulaşamayacağı yerde muhafaza 

ediniz.  

 Mastarlık(ano-ana) profili: Hafif metal 

malzemeden yapılan, düzgün olan, çeşitli 

uzunlukta imal edilen, alçı sıva yapımında 

mastarlık olarak kullanılan bir yardımcı 

araçtır (Resim 1.54.a, Resim 1.54.b). 

 

Resim 1.54.a: Mastarlık profili 

 

Resim 1.54.b: Mastarlık profili uygulaması 

 Arızalı mastarlık profili ile 

çalışmayınız. 

 Mastarlık profilini monte ederken 

mutlaka, su terazisi (su düzeci) ile 

düşeyliğini kontrol ediniz(Aksi 

takdirde, yapılan alçı sıva düzgün 

olmaz). 

 Mastarlık profillerini monte ederken 

mutlaka ip çekiniz. 

 Mastarlık profilleri ile oyun 

oynamayınız. Amacının dışında 

kullanmayınız. 

 İş bitiminde mastarlık profillerini 

temizleyiniz. 

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz. 

 Mastarlık profillerini gelişigüzel 

atmayınız. Uygun yere koyunuz. 

 Mastarlık(ana) çıtası: Genellikle ahşap 

malzemeden yapılan, kalınlığı 0,5–1 cm, 

genişliği 2–4 cm, uzunluğu 10–15 cm olan, 

mastarlık yapımında kılavuz olarak 

kullanılan bir yardımcı araçtır. Alçı sıva 

yapımında nadiren kullanılır (Resim 

1.55.a, Resim 1.55.b). 

 

Resim 1.55.a: Mastarlık(ana) çıtası 

 Arızalı mastarlık çıtası ile 

çalışmayınız. 

 Mastarlık çıtasını monte ederken 

uygun eldiven giyiniz(Aksi takdirde 

elinize harç bulaşır ve eliniz tahriş 

olur, çalışmanız güçleşir). 

 Mastarlık çıtasını monte ederken 

mutlaka, yukarıdan başlayınız. 

 Mastarlık çıtasını monte ederken 

mutlaka, şakul ile düşeyliğini kontrol 

ediniz(Aksi takdirde, yapılan alçı sıva 

düzgün olmaz). 

 Mastarlık çıtalarını monte ederken 

mutlaka, ip çekiniz. 

 Mastarlık çıtaları ile oyun 

oynamayınız. Amacının dışında 
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Resim 1.55.b: Mastarlık(ana) çıtası 

kullanmayınız. 

 İş bitiminde mastarlık çıtalarını 

temizleyiniz. 

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz. 

 Mastarlık çıtasını gelişigüzel 

atmayınız. Uygun yere koyunuz. 

 Üstübü: Tekstil artığı olan bir üründür. 

Piyasada kilo ile satılır. Alçı sıva yapılacak 

yüzeydeki toz, yağ, is vb. kirleri 

temizlemek için kullanılır (Resim 1.56). 

 

Resim 1.56: Üstüpü 

 Kirli üstüpü ile çalışmayınız. 

 Üstüpü ile çalışırken uygun eldiven 

giyiniz (Aksi takdirde eliniz ıslanır 

tahriş olur, çalışmanız güçleşir). 

 Yapacağınız temizliğin cinsine göre 

yeteri miktarda üstüpü alınız.  

 Üstüpü ile çalışırken yüzeyin 

temizlendiğinden emin olunuz. 

 Üstüpü ile oyun oynamayınız. 

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz.  

 Üstüpüyü gelişigüzel atmayınız. 

Uygun yere koyunuz. 

 Suyun ulaşamayacağı yerde muhafaza 

ediniz. 

 Çekiç: Çelik baş kısım ve ahşap veya 

metal saptan oluşan, çeşitli ağırlıklarda 

imal edilen, çivi çakmak, alçı sıva 

yapılacak bozuk yüzeylerde kırma 

yapmak, murç ile delme-kırma yapmak vb. 

işlerin yapımında kullanılan bir araçtır 

(Resim 1.57.a, Resim 1.57.b).  

 

Resim 1.57.a: Çekiç 

 Arızalı çekiç ile çalışmayınız. 

 Yapacağınız işe uygun ağırlıktaki 

çekiç ile çalışınız. 

 Çekiç ile çalışırken dikkatli olunuz, 

elinize vurmayınız. 

 Çiviyi iyice tutturduktan sonra çekiç 

ile dikkatlice çakınız(Aksi takdirde 

çivi eğilir ve sizi çok uğraştırır, işinizi 

yavaşlatır). 

 Çekiç ile kırma işi yaparken 

etrafınızdaki insanların emniyetli 

mesafeye gitmelerini sağlayınız. 

 Çekiç ile çalışırken kendi emniyetinizi 

alınız.   

 Çekiç ile oyun oynamayınız. 

Amacının dışında kullanmayınız.  

 İş bitiminde çekici temizleyiniz 

(Üzerinde harç, toz, toprak, vb. 

artıklar bırakmayınız). 

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz. 

 Çekici gelişigüzel atmayınız. Uygun 
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Resim 1.57.b: Çekiç 

yere koyunuz. 

 Çekici uzun süre kullanmayacaksanız 

metal kısımlarını mazotlayınız. 

 Suyun ulaşamayacağı yerde muhafaza 

ediniz.  

 Murç ve keski: Çelik malzemeden imal 

edilen, çeşitli çap ve ağız yapısında 

üretilen, alçı sıva yapılacak bozuk 

yüzeylerde kırma-delme yapmak için 

kullanılan bir araçtır (Resim 1.58.a, Resim 

1.58.b). 

 

Resim 1.58.a: Murç 

 

Resim 1.58.b: Keski 

 Arızalı murç-keski ile çalışmayınız. 

 Yapacağınız işe uygun ağırlıktaki 

murç-keski ile çalışınız. 

 Murç-keski ile çalışırken dikkatli 

olunuz, elinize vurmayınız. 

 Murç-keski ile çalışırken emniyet 

tedbirlerini alınız. 

 Murç-keski ile kırma işi yaparken 

etrafınızdaki insanların emniyetli 

mesafeye gitmelerini sağlayınız. 

 Murç-keski ile oyun oynamayınız. 

Amacının dışında kullanmayınız.  

 İş bitiminde murç-keskiyi 

temizleyiniz (Üzerinde harç, toz, 

toprak, vb. artıklar bırakmayınız). 

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz. 

 Murç-keskiyi gelişigüzel atmayınız. 

Uygun yere koyunuz. 

 Murç-keskiyi uzun süre 

kullanmayacaksanız mazotlayınız. 

 Suyun ulaşamayacağı yerde muhafaza 

ediniz.  

 Merdiven: Ahşap, metal veya iki malzeme 

birlikte kullanılarak imal edilen, çok çeşitli 

şekillerde üretilen, elin yetişemediği 

yüksek yerlere ulaşmak için kullanılan 

araçlardır (Resim 1.29.a, Resim 1.59.b). 

  

Resim 1.59.a: Merdiven 

 Arızalı merdiven ile çalışmayınız. 

 Merdiveni düzgün yerleştiriniz, 

oynamadığından emin olunuz. 

 Gerekiyorsa bir kişinin merdiveni 

tutmasını sağlayınız. 

 Yapacağınız işe uygun merdiven 

kullanınız. 

 Merdiven ile oyun oynamayınız. 

Amacının dışında kullanmayınız.  

 İş bitiminde merdiveni temizleyiniz 

(Üzerinde harç, toz, toprak, vb. 

artıklar bırakmayınız). 

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz. 

 Merdiveni gelişigüzel atmayınız. 

Uygun yere koyunuz. 



 

 34 

 

Resim 1.59.b: Merdiven 

 Suyun ulaşamayacağı yerde muhafaza 

ediniz. 

 Tirfil(perdah malası): Ahşap veya sert 

plastik gövde ve saptan imal edilen, alçı 

sıva yapılmış taze yüzeyi perdahlamak için 

kullanılan bir araçtır (Resim 1.60.a, Resim 

1.60.b). 

 

Resim 1.60.a: Perdah malası 

 

Resim 1.60.b:Perdah malası 

 Arızalı perdah malası ile çalışmayınız. 

 Perdah malası ile çalışırken uygun 

eldiven giyiniz(Aksi takdirde elinize 

harç bulaşır ve eliniz tahriş olur, 

çalışmanız güçleşir). 

 Perdah malası ile çalışırken alçı sıva 

yapılmış taze yüzeyde, kurumaya yüz 

tutmuş yerleri su fırçası ile yeteri 

kadar ıslatınız. 

 Perdah malasını mutlaka, dairesel 

hareketlerle yüzeyde hareket ettiriniz. 

 Perdah malasının köşelerinin 

perdahlama esnasında alçı sıvaya 

batmamasına dikkat ediniz. 

 Perdahladığınız yüzeyin 

düzeldiğinden emin olunuz. 

 Perdah malası ile oyun oynamayınız. 

Amacının dışında kullanmayınız.  

 İş bitiminde perdah malasını 

temizleyiniz (Üzerinde harç, toz, vb. 

artıklar bırakmayınız). 

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz. 

 Perdah malasını gelişigüzel atmayınız. 

Uygun yere koyunuz. 

 Suyun ulaşamayacağı yerde muhafaza 

ediniz.  

 Köşe devir malası: Çelik gövde ve ahşap 

saptan oluşan, alçı sıvada iç ve dış köşeleri 

yapmak için kullanılan bir araçtır (Resim 

1.61). 

 Arızalı köşe devir malası ile 

çalışmayınız.  

 Köşe devir malası ile çalışırken uygun 

eldiven giyiniz (Aksi takdirde elinize 

harç bulaşır ve eliniz tahriş olur, 

çalışmanız güçleşir). 

 Köşe devir malası ile çalışırken 

gerekiyorsa yapılan alçı sıvayı su 

fırçası ile yeteri kadar ıslatınız. 

 Köşe devir malasını düzelteceğiniz 

köşeye iyice oturtunuz. Köşe devir 
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Resim 1.61: Köşe devir malası 

malası ile köşeleri yaparken düzgün 

çıkana kadar malayı köşeye sürünüz. 

 Köşe devir malası ile oyun 

oynamayınız. Amacının dışında 

kullanmayınız.  

 İş bitiminde köşe devir malasını 

temizleyiniz (Üzerinde harç, toz, vb. 

artıklar bırakmayınız). 

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz. 

 Köşe devir malasını gelişigüzel 

atmayınız. Uygun yere koyunuz. 

 Köşe devir malasını uzun süre 

kullanmayacaksanız metal kısımlarını 

mazotlayınız. 

 Suyun ulaşamayacağı yerde muhafaza 

ediniz. 

 Tel fırça: İnce çelik tellerin monte edilmiş 

olduğu ahşap veya plastik gövde ve saptan 

oluşan, alçı sıva yapılacak yüzeyde 

temizleme yapmak, hafif kazıma yapmak 

vb. işlerin yapımında kullanılan bir araçtır 

(Resim 1.62.a, Resim 1.62.b). 

 

Resim 1.62.a: Tel fırça 

 

Resim 1.62.b: Tel fırça 

 Arızalı tel fırça ile çalışmayınız. 

 Tel fırça ile çalışırken uygun toz 

maskesi ve iş gözlüğü giyiniz (Aksi 

takdirde tozdan rahatsız olursunuz ve 

çalışmanız güçleşir). 

 Tel fırça ile alçı sıva yapılacak 

yüzeyde, hafif kazıma yaparken 

gereğinden fazla kazımayınız. 

 Tel fırça ile oyun oynamayınız. 

Amacının dışında kullanmayınız. 

 İş bitiminde tel fırçayı temizleyiniz 

(Üzerinde harç, toz, vb. artıklar 

bırakmayınız). 

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz. 

 Tel fırçayı gelişigüzel atmayınız. 

Uygun yere koyunuz. 

 Tel fırçayı uzun süre 

kullanmayacaksanız metal kısımlarını 

mazotlayınız. 

 Suyun ulaşamayacağı yerde muhafaza 

ediniz. 

 Süpürge: Süpürge otu, çalı, sert ve 

yumuşak plastik gibi malzemelerden 

üretilen, gövde ve saptan oluşan, piyasada 

çok çeşitleri bulunan, süpürmek, 

temizlemek, vb. işlerin yapımında 

kullanılan bir araçtır (Resim 1.63). 

 Arızalı süpürge ile çalışmayınız. 

 Süpürge ile çalışırken uygun toz 

maskesi ve iş gözlüğü giyiniz (Aksi 

takdirde tozdan rahatsız olursunuz ve 

çalışmanız güçleşir). 

 Süpürge ile çalışırken yerleri ıslatınız, 

tozutmayınız. 
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Resim 1.63: Süpürge 

 Süpürgenin itemeyeceği kadar toz, 

moloz, harç birikirse süpürgeyi 

zorlamayınız. Kürekle aldıktan sonra 

süpürmeye devam ediniz. 

 Süpürdüğünü yüzeyin 

temizlendiğinden emin olunuz. 

 Süpürge ile oyun oynamayınız. 

Amacının dışında kullanmayınız.  

 İş bitiminde süpürgeyi temizleyiniz 

(Üzerinde harç, toz, toprak, vb. 

artıklar bırakmayınız). 

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz. 

 Süpürgeyi gelişigüzel atmayınız. 

Uygun yere koyunuz. 

 Suyun ulaşamayacağı yerde muhafaza 

ediniz.  

 İskele: Ahşap ve metal malzemeden imal 

edilen, piyasada sabit, hareketli, 

mekanik(motor yardımıyla çalışan) vb. 

çeşitli şekillerde bulunan, elin yetişemediği 

yüksek yerlere ulaşmak ve orada çalışmak 

için kullanılan araçtır (Resim 1.64). 

  

Resim 1.64: İskele 

 Arızalı iskele ile çalışmayınız. 

 İşinizi kolaylaştıracak şekilde, 

iskeleyi kuracağınız yeri belirleyiniz. 

 Yapacağınız işe uygun iskeleyi 

kurunuz. 

 Acele etmeyiniz. İskeleyi standartlara 

uygun monte ediniz. 

 İskelenin bütün bağlantılarının 

yapıldığından emin olunuz. 

 İskeleye çıktığınızda ihmal etmeyiniz, 

mutlaka emniyet tedbirlerini alınız 

(Unutmayın ki ölüm ve kalıcı 

sakatlanmalar, çoğunlukla, iskelelerde 

yeterli emniyet tedbirleri alınmadığı 

için olmaktadır). 

 İskelenin yüksekliğini, rahat 

çalışacağınız şekilde ayarlayınız. 

 Mekanik iskelelerin periyodik 

bakımlarını mutlaka yaptırınız. 

 İskele ile oyun oynamayınız. 

Amacının dışında kullanmayınız.  

 İş bitiminde iskeleyi sökerek 

temizleyiniz (Üzerinde harç artıklar 

bırakmayınız). 

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz. 

 İskelenin metal kısımlarını 

mazotlayınız. 

 İskele malzemelerini gelişigüzel 
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atmayınız. Uygun yere istifleyiniz. 

 Suyun ulaşamayacağı yerde muhafaza 

ediniz. 

 Harç teknesi: Ahşap, sert plastik ve metal 

malzemeden üretilen, alçı harcı koymak 

için kullanılan araçtır (Resim 1.65). 

 

Resim 1.65: Harç teknesi 

 Arızalı harç teknesi ile çalışmayınız. 

 Harç teknesi ile çalışırken uygun 

eldiven giyiniz(Aksi takdirde elinize 

harç bulaşır ve eliniz tahriş olur, 

çalışmanız güçleşir). 

 Harç teknesini kapasitesinden fazla 

yüklemeyiniz(Aksi takdirde harç 

dökülür, teknede katılaşır, harcı 

sürekli karıştırmak gerekir kısa sürede 

bileğinizde ve kolunuzda ağrılar 

oluşur, çalışmanız güçleşir). 

 Harç teknesini, çalışmanıza engel 

olmayacak en yakın yere koyunuz. 

 Harç teknesi ile oyun oynamayınız. 

Amacının dışında kullanmayınız.  

 İş bitiminde harç teknesini 

temizleyiniz (Üzerinde harç artıkları 

bırakmayınız, sert cisimlerle vurarak 

temizlemeyiniz). 

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz. 

 Harç teknesini gelişigüzel atmayınız. 

Uygun yere koyunuz. 

 Suyun ulaşamayacağı yerde muhafaza 

ediniz. 

 Su hortumu: Plastik malzemeden imal 

edilen, çeşitli çap ve uzunlukta üretilen, 

suyu istenen yere ulaştırmak için 

kullanılan araçtır (Resim 1.66). 

 

Resim 1.66: Su hortumu 

 Arızalı su hortumu ile çalışmayınız. 

 Yapacağınız işe uygun hortumla 

çalışınız. 

 Su hortumunu musluğa iyice 

bağlayınız. 

 Ağır vasıtaların, su hortumunu 

ezmeden üzerinden geçmesini 

sağlayacak tedbirler alınız. 

 Suyu israf etmeyiniz. İşiniz bittiğinde 

musluğu kapatınız.  

 Su hortumu ile oyun oynamayınız. 

Amacının dışında kullanmayınız.  

 İş bitiminde su hortumunu temizleyip 

sararak toplayınız(Üzerinde harç 

artıkları bırakmayınız, sert cisimlerle 

vurarak temizlemeyiniz). 

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz. 
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 Su hortumunu gelişigüzel atmayınız. 

Uygun yere koyunuz. 

 Su fıçısı: Metal veya sert plastik 

malzemeden imal edilen, çeşitli çap ve 

boyda üretilen, su depolamak için 

kullanılan araçtır (Resim 1.67). 

 

Resim 1.67: Fıçı 

 

 Arızalı su fıçısı ile çalışmayınız. 

 Yapacağınız işe uygun büyüklükteki 

su fıçısı ile çalışınız. 

 Su fıçısını çalışmanıza engel 

olmayacak en yakın yere koyunuz. 

 Su fıçısını yeteri kadar doldurunuz. 

Suyu taşırıp israf etmeyiniz. 

 Su fıçısı dolu iken hareket 

ettirmeyiniz (Aksi takdirde bel ve 

kollarınızda ağrılar oluşur, çalışmanız 

güçleşir). 

 Yapacağınız iş uzun sürecekse fıçının 

içini sıkça temizleyiniz.    

 Su fıçısı ile oyun oynamayınız. 

Amacının dışında kullanmayınız.  

 İş bitiminde su fıçısını temizleyiniz 

(Üzerinde ve içinde harç artıklar 

bırakmayınız.). 

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz. 

 Su fıçısını gelişigüzel atmayınız. 

Uygun yere koyunuz. 

 Su fıçısını uzun süre 

kullanmayacaksanız mazotlayınız. 

 Suyun ulaşamayacağı yerde muhafaza 

ediniz.  

 Su kovası ve su ölçeği: Teneke veya sert 

plastik malzemeden imal edilen, çeşitli çap 

ve boyda üretilen, suyu istenen yere 

taşımak ve ölçmek için kullanılan araçtır 

(Resim 1.68).  

 

Resim 1.68: Su kovası 

 Arızalı su kovası ile çalışmayınız. 

 Yapacağınız işe uygun büyüklükteki 

su kovası ile çalışınız. 

 Su kovasını çalışmanıza engel 

olmayacak en yakın yere koyunuz. 

 Su kovası aynı zamanda su ölçeği 

olarak kullanıldığı için götürdüğünüz 

suların eşit miktarda olmasına dikkat 

ediniz. Kaç kova su taşıdığınızı 

unutmayınız. 

 Su kovasını taşıyabileceğiniz kadar 

doldurunuz(Aksi takdirde bel ve 

kollarınızda ağrılar oluşur, çalışmanız 

güçleşir.).    

 Su kovası ile oyun oynamayınız. 

Amacının dışında kullanmayınız.  

 İş bitiminde su kovasını temizleyiniz 

(Üzerinde ve içinde harç artıklar 

http://www.toreci.com.tr/machines/SmallScale/BarrelMkg.htm
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bırakmayınız). 

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz. 

 Su kovası gelişigüzel atmayınız. 

Uygun yere koyunuz. 

 Metal malzemeden yapılmış olan su 

kovası varsa ve uzun süre 

kullanmayacaksanız mazotlayınız. 

 Suyun ulaşamayacağı yerde muhafaza 

ediniz.  

 İş kıyafeti: Tekstil malzemeden imal 

edilen, çeşitli beden ölçülerinde üretilen, 

çalışma esnasında inşaat alanında giyilen 

giysidir (Resim 1.69). 

 

Resim 1.69: İş kıyafeti 

 Yırtık, sökük, vb. arızaları olan iş 

kıyafeti ile çalışmayınız. 

 İş kıyafetinizin yapacağınız işe uygun 

olmasına özen gösteriniz. 

 İş kıyafetiniz çabuk kirlenip ter 

kokacağından sıkça yıkayınız. 

 İş kıyafetinizi gelişigüzel atmayınız. 

Uygun yere koyunuz. 

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz. 

 Suyun ulaşamayacağı yerde muhafaza 

ediniz.  

 Yağmurluk: Dışı naylon içi tekstil veya 

sadece naylon malzemeden imal edilen, 

çeşitli beden ölçülerinde üretilen, 

yağmurlu havalarda iş kıyafetinin üzerine 

giyilen, yağmurdan koruyan bir giysidir 

(Resim 1.70). 

 

Resim 1.70: Yağmurluk 

 Yırtık, sökük vb. arızaları olan 

yağmurluk ile çalışmayınız. 

 Yağmurluğunuzun yapacağınız işe 

uygun olmasına özen gösteriniz. 

 İş yaparken dikkatli olunuz, 

yağmurluğunuzun delinmesine, 

yırtılmasına engel olunuz. 

 Yağmur durduktan sonra 

yağmurluğunuzu çıkarıp kuruyacağı 

şekilde uygun yere asınız. 

 Kirlendiğinde yağmurluğunuzu 

temizleyiniz. 

 Yağmurluğunuzu gelişigüzel 

atmayınız. Uygun yere koyunuz. 

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz. 

 Suyun ulaşamayacağı yerde muhafaza 

ediniz.  

 Eldiven: Tekstil, deri, plastik veya bu 

ürünlerin birleşiminden imal edilen, çeşitli 

model ve büyüklükte üretilen, inşaat 

alanında çalışma esnasında elleri koruyan 

giysidir (Resim 1.71.a, Resim 1.71.b). 

 Arızalı eldiven ile çalışmayınız. 

 Eldiveninizin yapacağınız işe ve 

elinize uygun olmasına özen 

gösteriniz. 

 İş yaparken dikkatli olunuz 

http://www.kalekim.com/uygulama_filmleri.asp
http://www.kalekim.com/uygulama_filmleri.asp
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Resim 1.71.a: Eldiven 

 

Resim 1.71.b: Eldiven 

eldiveninizin delinmesine, 

yırtılmasına engel olunuz. 

 Elinizi uzun süre eldivenin içinde 

bırakmayınız. Belli aralıklarla elinizi 

havalandırınız. 

 İş bitiminde eldiveninizi temizleyiniz 

(Üzerinde ve içinde harç artıklar 

bırakmayınız). 

 Eldiveninizi gelişigüzel atmayınız. 

Uygun yere koyunuz. 

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz. 

 Suyun ulaşamayacağı yerde muhafaza 

ediniz.  

 Çizme: Dışı plastik içi tekstil veya sadece 

plastik malzemeden imal edilen, çeşitli 

ayak ölçülerinde üretilen, inşaat alanında 

çalışma esnasında ayakları koruyan bir 

giysidir (Resim 1.72). 

 

Resim 1.72: Çizme 

 Arızalı çizme ile çalışmayınız. 

 Çizmenizin yapacağınız işe ve 

ayağınıza uygun olmasına özen 

gösteriniz. 

 İş yaparken dikkatli olunuz, 

çizmenizin delinmesine, yırtılmasına 

engel olunuz. 

 Ayağınızı uzun süre çizmenizin içinde 

bırakmayınız. Belli aralıklarla 

ayağınızı havalandırınız. 

 Çizmeyi, mümkün olduğu kadar 

uygun çorapla giyiniz. 

 İş bitiminde çizmenizi temizleyiniz 

(Üzerinde ve içinde harç artıklar 

bırakmayınız). 

 Çizmeyi gelişigüzel atmayınız. Uygun 

yere koyunuz. 

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz. 

 Suyun ulaşamayacağı yerde muhafaza 

ediniz.  

 Baret: Hafif metal veya sert plastik 

malzemeden imal edilen, gövde ve başı 

tutan kısımdan oluşan, çeşitli ölçülerinde 

üretilen, inşaat alanında çalışma esnasında 

başı koruyan giysidir (Resim 1.73). 

 Arızalı baret ile çalışmayınız. 

 Bareti başınıza en rahat oturacak 

şekilde ayarlayınız. 

 İş yaparken dikkatli olunuz, baretin 

delinmesine, kırılmasına engel 

olunuz. 

 Baret giymeden önce mümkün olduğu 

kadar başınızın terini emecek bir bere 

giyiniz, sonra bareti takınız. 
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Resim 1.73: Baret 

 İş bitiminde bareti temizleyiniz 

(Üzerinde ve içinde harç artıklar 

bırakmayınız). 

 Bareti gelişigüzel atmayınız. Uygun 

yere koyunuz. 

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz. 

 Suyun ulaşamayacağı yerde muhafaza 

ediniz.  

 Emniyet kemeri: Tekstil veya plastik 

malzemeden imal edilen, gövde, emniyet 

halatı ve kancadan oluşan, çok çeşitli 

şekillerde üretilen, inşaat alanında çalışma 

esnasında can güvenliğini sağlamak için 

kullanılan araçtır (Resim 1.74.a, Resim 

1.74.b). 

 

Resim 1.74.a: Emniyet kemeri 

 

Resim 1.74.b: Emniyet kemeri 

 Arızalı emniyet kemeri ile 

çalışmayınız. 

 Çalışırken ihmal etmeyiniz, mutlaka 

emniyet kemerinizi takınız 

(Unutmayın ki ölüm ve kalıcı 

sakatlanmalar, çoğunlukla emniyet 

kemeri kullanılmadığı için 

olmaktadır). 

 Emniyet kemerini belinize en rahat 

olacak şekilde ayarlayınız. 

 Emniyet kemerinizin kancasını, 

işinize engel olmayacak en uygun 

yere takınız.  

 İş bitiminde emniyet kemerini 

temizleyiniz (Üzerinde harç artıkları 

bırakmayınız). 

 Emniyet kemerini gelişigüzel 

atmayınız. Uygun yere koyunuz. 

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz. 

 Suyun ulaşamayacağı yerde muhafaza 

ediniz. 
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 Toz maskesi: Tekstil, elyaf, plastik veya 

daha farklı malzemelerden imal edilen, 

çeşitli model ve büyüklükte üretilen, toz 

tutucu gövde ve bağlama kollarından 

oluşan, inşaat alanında çalışma esnasında 

ağzı, burnu ve gözü toz, duman, vb. 

etkilerden koruyan giysidir (Resim 1.75). 

 

Resim 1.75: Toz maskesi 

 Arızalı toz maskesi ile çalışmayınız. 

 Toz maskesinin yapacağınız işe uygun 

olmasına özen gösteriniz. 

 Toz maskesini başınıza en rahat 

oturacak şekilde ayarlayınız. 

 İş yaparken dikkatli olunuz, toz 

maskesinin delinmesine, kırılmasına 

engel olunuz. 

 Toz maskesini uzun süreli takmayınız. 

Belli aralıklarla çıkarıp temiz havaya 

çıkınız. 

 Toz maskesinin filtresi varsa filtrenin 

çalışıp çalışmadığını sıkça kontrol 

ediniz.   

 İş bitiminde toz maskesini 

temizleyiniz (Üzerinde ve içinde harç 

artıklar bırakmayınız). 

 Toz maskesini gelişigüzel atmayınız. 

Uygun yere koyunuz. 

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz. 

 Suyun ulaşamayacağı yerde muhafaza 

ediniz.  

 İş gözlüğü: Cam ve çerçeveden oluşan, 

plastik, hafif metal ve cam malzemeden 

imal edilen, çeşitli model ve büyüklükte 

üretilen, inşaat alanında çalışma esnasında 

gözü; harç, toz, duman, vb. etkilerden 

koruyan giysidir (Resim 1.76). 

 

Resim 1.76: İş gözlüğü 

 Arızalı iş gözlüğü ile çalışmayınız. 

 İş gözlüğünün yapacağınız işe uygun 

olmasına özen gösteriniz. 

 İş gözlüğünü başınıza en rahat 

oturacak şekilde ayarlayınız. 

 İş yaparken dikkatli olunuz, iş 

gözlüğünün delinmesine, kırılmasına 

engel olunuz. 

 İş gözlüğünü uzun süreli takmayınız. 

Belli aralıklarla çıkarıp gözünüzü 

dinlendiriniz. 

 İş bitiminde iş gözlüğünü temizleyiniz 

(Üzerinde harç artıklar bırakmayınız). 

 İş gözlüğünü gelişigüzel atmayınız. 

Uygun yere koyunuz. 

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz. 

 Suyun ulaşamayacağı yerde muhafaza 

ediniz.  

 Alçı sıva makinesi: Metal malzemeden 

imal edilen, taşıyıcı gövde, motor, harç 

hazırlama haznesi, harç pompalama 

ünitesi, hortum, kumanda kolları ve 

 Arızalı alçı sıva makinesi ile 

çalışmayınız. 

 Yapacağınız işe uygun büyüklükteki 

alçı sıva makinesi ile çalışınız. 
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tekerlekten oluşan, piyasada çok farklı 

çeşitlerde ve büyüklüklerde bulunan alçı 

sıva, normal sıva, vb. harcı hazırlamak, 

sıvanacak yüzeye püskürtmek için 

kullanılan araçtır (Resim 1.77.a, Resim 

1.77.b). 

 

Resim 1.77.a: Sıva makinesi 

 

Resim 1.77.b: Sıva makinesi 

 Alçı sıva makinesini, çalışmanıza 

engel olmayacak en yakın yere 

koyunuz. 

 Harç yapacağınız malzemeleri, alçı 

sıva makinesine ölçerek koyunuz. 

 Suyu ölçerek ilave ediniz. 

 Alçı sıva makinesini uygun devirde, 

harç istenen kıvama gelene kadar 

çalıştırınız. 

 Alçı sıva makinesinin ayarlarını 

yaparak, hazırlanan harcı, sıva 

yapılacak yüzeye, kuralına uygun 

şekilde püskürtünüz ve düzeltiniz. 

 Alçı sıva makinesi ile oyun 

oynamayınız. Amacının dışında 

kullanmayınız.  

 İş bitiminde alçı sıva makinesini iyice 

temizleyiniz (İçinde ve dışında harç 

artıklar bırakmayınız). 

 Alçı sıva makinesinin periyodik 

bakımlarını mutlaka yapınız veya 

yaptırınız.   

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz. 

 Alçı sıva makinesini gelişigüzel 

bırakmayınız. Kapalı yerde muhafaza 

ediniz. 

 Suyun ulaşamayacağı yerde muhafaza 

ediniz. 
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1.2. Gereçler (Malzemeler) 
 

1.2.1. Tanımı 
 

Alçı dekorasyon ve kartonpiyeri meydana getiren elemanlara alçı dekorasyon ve 

kartonpiyeri malzemeleri (gereçler) denir. 
 

1.2.2. Çeşitleri 
 

Aşağıdaki tabloda çeşitli alçı dekorasyon ve kartonpiyer malzemeleri(gereçleri), 

kullanıldığı yerler ve öneriler verilmiştir.  
 

Malzemeler(Gereçler) Öneriler 

 Çeşitli alçı levhalar: Ana maddesi alçı 

olan, imalat aşamasında karton, kâğıt ve 

özel sıvı katkılar da kullanılan, çeşitli 

ebatlarda üretilen, kaplama yapmak, bölme 

duvar yapmak, alçı dekorasyon yapmak vb. 

birçok işin yapımında kullanılan 

malzemelerdir (Resim 1.78.a, Resim 

1.78.b). 

 

Resim 1.78.a: Alçı levha 

 

Resim 1.78.b: Alçı levha 

 Arızalı alçı levha ile çalışmayınız. 

 Alçı levhalar ile çalışırken uygun 

eldiven giyiniz. 

 Alçı levhalar ile çalışırken emniyet 

tedbirlerini alınız. 

 Yapacağınız işe uygun alçı levhaları 

seçiniz. 

 Alçı levhaları taşırken dikkatli 

olunuz, levhaları kırmayınız. 

 Alçı levhaları kesmeden önce 

keseceğiniz yeri markalayınız(kalem 

ile çizmek). 

 Alçı levhaları keserken bıçağı 

mümkün olduğu kadar bir sipere 

dayayınız. 

 Alçı levhaları monte ederken yeteri 

kadar vida kullanınız. Gereğinden az 

veya fazla vida kullanmayınız. 

 Alçı levhalar ile oyun oynamayınız. 

Amacının dışında kullanmayınız.  

 İş bitiminde alçı levhaları toplayınız. 

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz. 

 Alçı levhaları gelişigüzel atmayınız. 

Uygun şekilde istifleyiniz. 

 Suyun ulaşamayacağı yerde 

muhafaza ediniz. 
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 Profil ve aksesuarlar: Metal malzemeden 

imal edilen, piyasada çok çeşitleri olan ve 

yapılacak işin cinsine göre özel üretilen, alçı 

levhaların montajını yapmak, asma 

tavanların montajını yapmak, köşeleri 

yapmak vb. birçok işin yapımında kullanılan 

malzemelerdir (Resim 1.79). 

 

 

Resim 1.79: Çeşitli profil ve aksesuarlar 

 Arızalı profil ve aksesuarlarla 

çalışmayınız. 

 Yapacağınız işe uygun büyüklükte 

profil ve aksesuarlar seçiniz.  

 Profil ve aksesuarları kesmeden önce 

keseceğiniz yeri işaretleyiniz.  

 Doğru ölçü aldığınızdan emin 

olunuz. 

 Profil makasına çok iyi hâkim 

olunuz. Kesme işlemi yaparken 

markalanan yerin dışına taşmayınız. 

 Profil ve aksesuarları monte ederken 

azami özen gösteriniz. 

 Profil ve aksesuarlar ile oyun 

oynamayınız. Amacının dışında 

kullanmayınız. 

 İş bitiminde profil ve aksesuarları 

toplayınız. 

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz. 

 Profil ve aksesuarları gelişigüzel 

atmayınız. Uygun yere koyunuz. 

 Suyun ulaşamayacağı yerde 

muhafaza ediniz. 
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 Çeşitli yalıtım malzemeleri: Onuncu sınıf 

Yalıtım ve Boya modülünde anlatılan 

yalıtım ürünleri çok çeşitli malzemelerden 

üretilen, yalıtım yapmak amacıyla 

kullanılan malzemelerdir (Resim 1.80). 

 

 

Resim 1.80: Çeşitli yalıtım malzemeleri 

 Arızalı yalıtım malzemeleri ile 

çalışmayınız. 

 Yalıtım malzemeleri ile çalışırken 

uygun eldiven giyiniz. 

 Yalıtım malzemeleri ile çalışırken 

emniyet tedbirlerini alınız. 

 Yapacağınız işe uygun yalıtım 

malzemelerini seçiniz. 

 Yalıtım malzemesinin uygulama 

talimatını iyice okuyunuz ve 

uygulamayı talimata göre yapınız. 

 Detaylı yalıtım yapılacaksa işi 

yalıtım uzmanlarına bırakınız. 

 Yalıtım malzemelerini kesmeden 

önce keseceğiniz yeri markalayınız 

(kalem ile çizmek). 

 Yalıtım malzemeleri levha hâlinde 

ise keserken bıçağı mümkün olduğu 

kadar bir sipere dayayınız. 

 Yalıtım malzemelerinin montajını 

yaparken azami özen gösteriniz. 

 Yalıtım malzemeleri ile oyun 

oynamayınız. Amacının dışında 

kullanmayınız.  

 İş bitiminde yalıtım malzemelerini 

toplayınız. 

  

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz. 

 Yalıtım malzemelerini gelişigüzel 

atmayınız. Uygun şekilde 

istifleyiniz. 

 Suyun ulaşamayacağı yerde 

muhafaza ediniz. 

 Derz filesi: Metal veya plastik malzemeden 

üretilen, piyasada çok çeşitleri olan, alçı 

levhaların birleşim yerlerine monte edilen 

veya alçı sıva yapılmadan önce yüzeye 

monte edilen bir malzemedir (Resim 1.81). 

 

Resim 1.81: Derz filesi 

 Arızalı derz filesi ile çalışmayınız. 

 Yapacağınız işe uygun derz filesi 

seçiniz. 

 Derz filesini kesmeden önce 

keseceğiniz yeri işaretleyiniz.  

 Derz filesini montajını yaparken 

azami özen gösteriniz. 

 Derz filesi ile oyun oynamayınız. 

Amacının dışında kullanmayınız.  

 İş bitiminde derz filesini toplayınız. 

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz. 
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 Derz filesini gelişigüzel atmayınız. 

Uygun şekilde istifleyiniz. 

 Suyun ulaşamayacağı yerde 

muhafaza ediniz. 

 Cam elyaf: Camın ham maddesi olan 

kuvars kumu ve birçok katkı maddesinden 

imal edilen, lif şeklinde üretilen, alçı 

kartonpiyer yapımında bağlayıcı olarak 

kullanılan bir malzemedir (Resim 1.82). 

 

Resim 1.82: Cam elyaf 

 Kaliteli cam elyaf kullanınız. 

 Cam elyaf ile çalışırken uygun 

eldiven giyiniz. 

 Alçı harcının birinci tabakasını 

kalıba dökünüz.  

 Cam elyafı alçı harcın üzerine, 

uygun yoğunlukta seriniz. 

 Alçı harcının ikinci tabakasını, cam 

elyafın üzerine dökünüz ve harcı 

düzeltiniz. 

 Cam elyafı alçı harcının üzerine 

sererken her tarafa eşit yoğunlukta 

sermeye özen gösteriniz. 

 Cam elyaf ile oyun oynamayınız. 

Amacının dışında kullanmayınız.  

 İş bitiminde cam elyafı toplayınız. 

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz. 

 Cam elyafı gelişigüzel atmayınız. 

Uygun yere koyunuz. 

 Suyun ulaşamayacağı yerde 

muhafaza ediniz. 

 Kendir lifi: Kendirden imal edilen, alçı 

kartonpiyer yapımında bağlayıcı olarak 

kullanılan bir malzemedir (Resim 1.83). 

 

Resim 1.83: Kendir lifi 

 Kaliteli keten lifi kullanınız. 

 Keten lif ile çalışırken uygun eldiven 

giyiniz. 

 Alçı harcının birinci tabakasını 

kalıba dökünüz.  

 Keten lifi alçı harcın üzerine uygun 

yoğunlukta seriniz. 

 Alçı harcının ikinci tabakasını, keten 

lifin üzerine dökünüz ve harcı 

düzeltiniz. 

 Keten lifi alçı harcının üzerine 

sererken, her tarafa eşit yoğunlukta 

sermeye özen gösteriniz. 

 Keten lif ile oyun oynamayınız. 

Amacının dışında kullanmayınız.  

 İş bitiminde keten lifi toplayınız. 

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz. 

 Keten lifi gelişigüzel atmayınız. 

Uygun yere koyunuz. 



 

 48 

 Suyun ulaşamayacağı yerde 

muhafaza ediniz. 

 Derz Bandı: Çeşitli malzemelerden özel 

olarak üretilen, kendinden yapışkanlı olan, 

piyasada rulo hâlinde satılan, monte edilmiş 

alçı levhaların bileşim yerlerine (derz) 

yapıştırılan bir malzemedir (Resim 1.84). 

 

Resim 1.84: Derz bandı 

 Arızalı derz bandı ile çalışmayınız. 

 Yapacağınız yere uygun derz bandı 

seçiniz. 

 Derz bandını kesmeden önce 

ölçünüz ve işaretleyiniz. 

 Derz bandını gereğinden fazla kesip 

israf etmeyiniz. 

 Derz bandının montajını yaparken 

azami özen gösteriniz. Bandı 

yapıştırırken derzi ortalayınız ve 

iyice bastırarak tam yapışmasını 

sağlayınız. 

 Derz bandı ile oyun oynamayınız. 

Amacının dışında kullanmayınız.  

 İş bitiminde derz bandını toplayınız. 

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz. 

 Derz bandını gelişigüzel atmayınız. 

Uygun yere koyunuz. 

 Suyun ulaşamayacağı yerde 

muhafaza ediniz. 

 Köşe bandı: Çeşitli malzemelerden özel 

olarak üretilen, piyasada rulo hâlinde 

bulunan, alçı levhalarla uygulamalarda, köşe 

profillerine ve metal kısımlara yapıştırılan 

bir malzemedir (Resim 1.85). 

 

Resim 1.85: Köşe bandı 

 Arızalı köşe bandı ile çalışmayınız. 

 Yapacağınız yere uygun köşe bandı 

seçiniz. 

 Köşe bandını kesmeden önce 

ölçünüz ve işaretleyiniz. 

 Köşe bandını gereğinden fazla kesip 

israf etmeyiniz. 

 Köşe bandının montajını yaparken 

azami özen gösteriniz. 

 Köşe bandı ile oyun oynamayınız. 

Amacının dışında kullanmayınız.  

 İş bitiminde köşe bandını toplayınız. 

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz. 

 Köşe bandını gelişigüzel atmayınız. 

Uygun yere koyunuz. 

 Suyun ulaşamayacağı yerde 

muhafaza ediniz. 

 Çeşitli alçılar: Alçı, piyasada 25 kg’lık 

torbalar hâlinde bulunur. Normal alçı, saten 

alçı vb. gibi çeşitleri vardır(Resim 1.86.a, 

Resim 1.86.b). 

 Son kullanma tarihi geçmiş olan 

alçıyı kullanmayınız. 

 Torba alçıyı istiflerken altına, yer ile 

temasını kesecek elemanlar 

koyunuz. 
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Resim 1.86.a: Çeşitli alçılar 

 

Resim 1.86.b: Çeşitli alçılar 

 Nem almış taşlaşmaya yüz tutmuş 

alçıyı kullanmayınız. 

 Yapılacak işin cinsine göre alçı 

türünü belirleyiniz. 

 Harç yaparken alçının iyice karışmış 

olmasına dikkat ediniz. 

 Kullanacağınız kadar harç 

hazırlamaya özen gösteriniz. 

 İş bitiminde artan alçıyı ambalajına 

koyup ağzını bağlayınız. 

 Alçı ile oyun oynamayınız. 

Amacının dışında kullanmayınız. 

 Alçıyı gelişigüzel atmayınız. Uygun 

yere koyunuz. 

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz. 

 Suyun ulaşamayacağı yerde 

muhafaza ediniz. 

 Su: Alçı harcı yapmak, araçları temizlemek 

vb. amaçla kullanılan malzemedir (Resim 

1.87). 

 

 

Resim 1.87: Su 

 Kirli su ile çalışmayınız(Lağım suyu, 

içerisinde çamur, ot, odun parçaları, 

vb. atıklar olan su 

kullanılmamalıdır.). 

 Alçı harç yaparken suyu ölçerek 

kullanınız. 

 Suyu israf etmeyiniz. 

 Suyu fıçılara doldurarak kullanıma 

hazır hâle getiriniz. 

 Seçtiğiniz bir kaba önce suyu sonra 

alçıyı sepeleyerek koyunuz. 

 Araçları yıkamak için sudan 

faydalanınız. 

 Su dolu fıçıları gelişigüzel 

bırakmayınız. Uygun yere koyunuz. 
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 Vida ve dübel: Metal ve plastik 

malzemeden imal edilen, çeşitli çap ve 

uzunlukta üretilen, montaj işlerinde 

kullanılan bir araçtır (Resim 1.88). 

 

 

 

Resim 1.88: Vida ve dübel 

 

 Arızalı vida ve dübel ile 

çalışmayınız. 

 Yapacağınız işe uygun büyüklükte 

ve çapta vida ve dübel seçiniz. 

 Vidalama yapmadan önce vida ve 

dübel yerlerini işaretleyiniz. 

 Delik açarken dikkat ediniz, dübel 

çakacağınız deliği genişletmeyiniz.   

 Dübeli çakarken ezip kırmayınız. 

 Vidalama yaparken matkaba çok iyi 

hâkim olunuz. Matkabın devrini iyi 

ayarlayız ve vidanın başını 

parçalamayınız. 

 Vidayı gereğinden az veya fazla 

sıkmayınız. 

 Gereğinden az veya fazla vidalama 

yapmayınız. 

 Vidalarla ile oyun oynamayınız. 

Amacının dışında kullanmayınız. 

 İş bitiminde vidaları ve dübelleri 

toplayıp kutuya koyunuz. 

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz. 

 Suyun ulaşamayacağı yerde 

muhafaza ediniz. 

 Kurşun kalem: Piyasada çok çeşitleri 

bulunan, alçı desenleri oluşturmak, 

markalama yapmak vb. işler için kullanılan 

bir gereçtir (Resim 1.89). 

 

Resim 1.89: Kurşun kalem 

 Yapacağınız işe uygun kalemi 

seçiniz. 

 Kalemin ucunu sıkça sivriltiniz. 

 Markalama yaparken çizgilerinizin 

net olmasına dikkat ediniz. 

 Kalem ile oyun oynamayınız. 

Amacının dışında kullanmayınız. 

 İş bitiminde kalemi uygun yere 

koyunuz. 

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz. 

 Suyun ulaşamayacağı yerde 

muhafaza ediniz. 

 Zımpara kâğıdı: Üzerine zımpara tozu 

yapıştırılmış kalın kâğıt veya bez 

malzemeden oluşan, birim yüzeydeki 

zımpara tozu miktarına göre 

numaralandırılan, piyasada çok çeşitleri 

bulunan, yüzeyleri aşındırıp düzeltmek veya 

parlatmak için kullanılan bir gereçtir (Resim 

1.90). 

 Yapacağınız işe uygun zımparayı 

seçiniz. 

 Zımparalayacağınız yüzeyin cinsine 

göre zımparayı keserek hazırlayınız. 

 Zımparayı, mümkün olduğu kadar 

bir takoza sararak çalışınız veya 

zımpara aparatı kullanınız. 

 Zımparayı, yüzeye aşırı şekilde 
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Resim 1.90: Zımpara 

bastırmayınız. 

 Zımparaladığınız yüzeyin 

düzgünlüğünü, elinizle sıkça kontrol 

ediniz. Gereğinden fazla 

zımparalama yapmayınız. 

 Bir yeri gereğinden fazla 

zımparalayıp çukurlaştırmayınız. 

 Zımpara ile oyun oynamayınız. 

Amacının dışında kullanmayınız. 

 İş bitiminde zımparaları gelişigüzel 

atmayınız. Uygun yere koyunuz. 

 Güneşte bırakmayıp gölgede 

muhafaza ediniz. 

 Suyun ulaşamayacağı yerde 

muhafaza ediniz. 

 Metal sac: Metal malzemeden imal edilen, 

çeşitli ebatlarda üretilen, kalınlığına göre 

isimlendirilen, şablon hazırlamak için 

kullanılan bir gereçtir (Resim 1.91). 

 

 

Resim 1.91: Metal sac 

 Arızalı metal sac ile çalışmayınız. 

 Yapacağınız işe uygun kalınlıkta ve 

büyüklükte metal sac seçiniz. 

 Tenekeci makası ile kesme 

yapmadan önce sacı markalayınız 

(kalem ile çizmek). 

 Tenekeci makasına çok iyi hâkim 

olunuz. Sacı keserken markalanan 

yerin dışına taşmayınız. 

 Sacı ahşaba dikkatlice çakınız. Ezip 

bükmeyiniz.  

 Sac ile oyun oynamayınız. Amacının 

dışında kullanmayınız. 

 İş bitiminde artan sacı toplayınız. 

 Güneşte bırakmayıp gölgede 

muhafaza ediniz. 

 Sacı gelişigüzel atmayınız. Uygun 

yere koyunuz. 

 Artan sacı uzun süre 

kullanmayacaksanız mazotlayınız. 

 Suyun ulaşamayacağı yerde 

muhafaza ediniz. 
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 Arap sabunu: Bir deterjan çeşidi olan, 

karışım olarak hazırlandıktan sonra(Arap 

sabunu, gaz yağı, su) alçı kalıpların üzerine 

sürülen, ayıraç görevi yapan bir gereçtir 

(Resim 1.92).  

 

Resim 1.92: Arap sabunu 

 Son kullanma tarihi geçmiş, işlevini 

yitirmiş Arap sabunu kullanmayınız. 

 Arap sabunu ile çalışırken uygun 

eldiven giyiniz. 

 Yapacağınız işe uygun Arap sabunu 

seçiniz. 

 Arap sabununu ölçerek alınız. 

 İnceltici ve katkı maddelerini(su, gaz 

yağı) ölçerek alınız. 

 Uygun büyüklükte bir tasa koyarak 

iyice karıştırınız. 

 Yağlama(Ayıraç) yapacağınız 

yüzeyi tamamen kaplayacak şekilde, 

fırça ile iyice sürünüz. 

 Arap sabunu ile oyun oynamayınız. 

Amacının dışında kullanmayınız. 

 İş bitiminde artan Arap sabununu 

toplayınız. 

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz. 

 Arap sabununu gelişigüzel 

atmayınız. Uygun yere koyunuz. 

 Suyun ulaşamayacağı yerde 

muhafaza ediniz. 

 Gaz yağı veya mazot: Bir petrol türevi 

olan, karışım olarak hazırlandıktan 

sonra(Arap sabunu, gaz yağı, su) alçı 

kalıpların üzerine sürülen, ayıraç görevi 

yapan bir gereçtir (Resim 93).  

 

Resim 1.93: Gaz yağı ve mazot 

 İçine çeşitli katkı maddeleri 

karıştırılmış, işlevini yitirmiş gaz 

yağı veya mazot kullanmayınız. 

 Gaz yağı veya mazot ile çalışırken 

emniyet tedbirlerini mutlaka alınız. 

Özellikle yangına karşı tedbirlerinizi 

gözden geçiriniz. 

 Gaz yağı veya mazot ile çalışırken 

kesinlikle sigara içmeyiniz, içenleri 

uyarınız. 

 Gaz yağı veya mazot ile çalışırken 

uygun eldiven giyiniz. 

 Gaz yağı veya mazotu ölçerek alınız. 

 İnceltici ve katkı maddelerini(su, 

Arap sabunu) ölçerek alınız. 

 Uygun büyüklükte bir tasa koyarak 

iyice karıştırınız. 

 Yağlama(Ayıraç) yapacağınız 

yüzeyi tamamen kaplayacak şekilde, 
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fırça ile iyice sürünüz. 

 Gaz yağı veya mazot ile oyun 

oynamayınız. Amacının dışında 

kullanmayınız. 

 İş bitiminde artan gaz yağı veya 

mazotu kabına boşaltarak ağzını 

sıkıca kapatınız. 

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz. 

 Gaz yağı veya mazotu gelişigüzel 

atmayınız. Uygun yere koyunuz. 

 Suyun ulaşamayacağı yerde 

muhafaza ediniz. 

 Tahta: Ahşabın biçilmesi ile elde edilen, 

çeşitli uzunluklarda üretilen, şablon 

hazırlamak için kullanılan bir gereçtir 

(Resim 1.94). 

 

Resim 94: Tahta 

 Yapacağınız işe uygun tahta seçiniz. 

 Metal sacın üzerine çizdiğiniz 

deseni, tahtanın üzerine de çiziniz. 

 Testereye çok iyi hâkim olunuz. 

Tahtayı keserken markalanan yerin 

dışına taşmayınız. 

 Sacı ahşaba dikkatlice çakınız. 

Ahşabı kırmayınız.  

 Tahta ile oyun oynamayınız. 

Amacının dışında kullanmayınız. 

 İş bitiminde artan tahtayı toplayınız. 

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz. 

 Tahtayı gelişigüzel atmayınız. 

Uygun yere istifleyiniz. 

 Suyun ulaşamayacağı yerde 

muhafaza ediniz. 

 Çıta: Ahşabın biçilmesi ile elde edilen, 

çeşitli kalınlık ve uzunluklarda üretilen, 

şablon hazırlamak, ters kalıp (alçı kalıp) 

yapmak için iş tezgâhını hazırlamak, 

mastarlık çıtası yapmak vb. için kullanılan 

bir gereçtir (Resim 1.95). 

 Yapacağınız işe uygun boyutta çıta 

seçiniz. 

 Çıtayı kesmeden önce keseceğiniz 

yeri markalayınız. 

 Çıtayı kesmeden önce ölçüyü tekrar 

kontrol ediniz. Doğru ölçü 

aldığınızdan emin olunuz. 

 Testereye çok iyi hâkim olunuz. 

Çıtayı keserken markalanan yerin 

dışına taşmayınız. 

 Çıtayı dikkatlice çakınız, kırmayınız.  

 Çıta ile oyun oynamayınız. 

Amacının dışında kullanmayınız. 

 İş bitiminde artan çıtayı toplayınız. 
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Resim 1.95: Çıta 

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz. 

 Çıtayı gelişigüzel atmayınız. Uygun 

yere istifleyiniz. 

 Suyun ulaşamayacağı yerde 

muhafaza ediniz. 

 Kâğıt: Ham maddesi ağaç olan, piyasada 

çok çeşitleri bulunan, alçı desenleri çizmek, 

hesap yapmak, not almak vb. işler için 

kullanılan bir gereçtir (Resim 1.96).  

 

Resim 1.96: Kâğıt 

 Yapacağınız işe uygun kâğıt seçiniz. 

 Çizilen desenin son şeklinin net 

olmasına dikkat ediniz. 

 Kâğıdı buruşturmadan ve 

kirletmeden çalışınız. 

 Karbon kâğıdı ile kopyalama 

yaparken, kalemi çok bastırıp kâğıdı 

yırtmayınız.  

 Kâğıt ile oyun oynamayınız. 

Amacının dışında kullanmayınız. 

 İş bitiminde artan kâğıdı toplayınız. 

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz. 

 Kâğıdı gelişigüzel atmayınız. Uygun 

yere koyunuz. 

 Suyun ulaşamayacağı yerde 

muhafaza ediniz. 

 Karbon kâğıdı: Bir kâğıt çeşidi olan, 

piyasada kopya kâğıdı olarak adlandırılan, 

çok çeşitleri bulunan, alçı desenleri sac veya 

ahşap üzerine kopyalamak, desenleri 

çoğaltmak, vb. işler için kullanılan bir 

gereçtir (Resim 1.97).  

 

Resim 1.97: Karbon kâğıdı 

 Yapacağınız işe uygun karbon 

kâğıdını seçiniz. 

 Kopya yapacağınız yüzeye, karbon 

kâğıdını itina ile yerleştiriniz.  

 Desen çizilmiş kâğıdı, karbon 

kâğıdının üzerine yerleştiriniz. 

 Karbon kâğıdı ile kopyalama 

yaparken kalemi çok bastırıp kâğıdı 

yırtmayınız. 

 Karbon kâğıdını buruşturmadan ve 

kirletmeden çalışınız. 

 Karbon kâğıdı ile oyun oynamayınız. 

Amacının dışında kullanmayınız. 

 İş bitiminde artan karbon kâğıdını 

toplayınız. 

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz. 

 Karbon kâğıdını gelişigüzel 
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atmayınız. Uygun yere koyunuz. 

 Suyun ulaşamayacağı yerde 

muhafaza ediniz. 

 Çivi: Metal malzemeden imal edilen, çeşitli 

çap ve uzunlukta olan, ipi alçı sıva 

yapılacak yüzeye tutturmak, ahşap 

malzemeleri birleştirmek vb. işlerin 

yapımında kullanılan bir araçtır (Resim 

1.98). 

 

Resim 1.98: Çivi 

 Yapacağınız işe uygun çap ve 

uzunlukta çivi kullanınız. 

 Çivi çakarken uygun araç kullanınız. 

 Çivi çakarken bükülmemesine özen 

gösteriniz. 

 Çiviyi sökerken uygun araç 

kullanınız, baş kısmını 

koparmayınız. 

 Çivi ile oyun oynamayınız. 

Amacının dışında kullanmayınız.  

 Güneşte bırakmayınız, gölgede 

muhafaza ediniz. 

 Çivileri gelişigüzel atmayınız. 

Uygun yere koyunuz. 

 Suyun ulaşamayacağı yerde 

muhafaza ediniz.  
 

 

1.3. Araçların, Malzemelerin ve Tezgâhın Hazırlanması 
 

Yapılacak alçı dekorasyon ve kartonpiyer uygulamasına göre tüm araçlar temin 

edilmelidir (Resim 1.99.a, Resim 1.99.b). 

 

Resim 1.99.1: Çeşitli alçı dekorasyon ve kartonpiyer araçları 

 

Resim 1.99.b: Çeşitli alçı dekorasyon ve kartonpiyer araçları 
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Araçlar kontrol edilmelidir. Arızalı araçlar onarılmalı ve bakımı yapılmalıdır (Resim 

1.100.a, Resim 1.100.b, Resim 1.100.c). 

 

Resim 1.100.a: Arızalı alçı sıva aracı 

 

Resim 1.100.b: Arızalı alçı  sıva aracı 

 

Resim 1.100.c: Arızalı alçı sıva aracı 
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Onarılmayan araçlar tamirciye götürülür veya tamir edilmesi sağlanır (Resim 1.101.a, 

Resim 1.101.b). 

 

 Resim 1.101.a: Arızalı alçı sıva aracı Resim 1.101.b: Arızalı alçı sıva aracı 

Yapılacak alçı dekorasyon ve kartonpiyer uygulamasına göre tüm araçları kullanıma 

hazır hâle getirildiğinden emin olmak için tekrar kontrol edilmelidir (Resim 1.102.a, Resim 

1.102.b). 

 

Resim 1.102.a: Çeşitli alçı dekorasyon ve kartonpiyer araçları 

 

Resim 1.102.b: Çeşitli alçı dekorasyon ve kartonpiyer araçları 
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Yapılacak alçı dekorasyon ve kartonpiyer uygulamasına göre tüm malzemeler 

(gereçler) temin edilmelidir (Resim 1.103.a, Resim 1.103.b, Resim 1.103.c). 

 

Resim 1.103.a: Çeşitli alçı dekorasyon ve kartonpiyer malzemeleri 

 

Resim 1.103.b: Çeşitli alçı dekorasyon ve kartonpiyer malzemeleri 

 

Resim 1.103.c: Çeşitli alçı dekorasyon ve kartonpiyer malzemeleri 

Malzemeler kontrol edilmelidir. Son kullanma tarihi geçmiş olan ürün 

kullanılmamalıdır (Resim 1.104.a, Resim 1.104.b). 

 

 Resim 1.104.a: Gereçlerin imalat tarihi Resim 1.104.b: Gereçlerin imalat tarihi 
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Yapılacak alçı dekorasyon ve kartonpiyer uygulamasına göre tüm malzemeler 

kullanıma hazır hâle getirildiğinden emin olmak için tekrar kontrol edilmelidir(Resim 

1.105.a, Resim 1.105.b, Resim 1.105.c). 

 

Resim 1.105.a: Çeşitli alçı dekorasyon ve kartonpiyer malzemeleri 

 

Resim 1.105.b: Çeşitli alçı dekorasyon ve kartonpiyer malzemeleri 

 

Resim 1.105.c: Çeşitli alçı dekorasyon ve kartonpiyer malzemeleri 
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Yapılacak alçı dekorasyon ve kartonpiyer uygulamasına göre alçı harcı 

hazırlanmalıdır(Resim 1.106).  

 

Resim 1.106: Alçı harcı yapımı resimlerinden bazıları 

Yapılacak alçı dekorasyon ve kartonpiyer uygulamasına göre tezgâh seçilmelidir 

(Resim 1.107). 

 

Resim 1.107: Alçı dekorasyon ve kartonpiyer yapımı esnasında kullanılan bazı tezgâhlar 

Tezgâh uygulama yapılacak yere götürülmelidir ve üzeri temizlenmelidir(Resim 

1.108.a, Resim 1.108.b). 

  

Resim 1.108.a: Tezgâhın temizlenmesi Resim 1.108.b: Temizlenmiş tezgâh 
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Yapılacak alçı dekorasyon ve kartonpiyer uygulamasına göre araç ve gereçler tezgâhın 

yakınına veya üzerine konulmalıdır (Resim 1.109). 

 

Resim 1.109: Araç ve gereçlerin tezgâhların yanına veya üzerine konması 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Verilenler: Alçı dekorasyon ve kartonpiyer uygulaması için 

 

İstenenler: 
Uygulama 1: Araç hazırlığını yapınız. 

Uygulama 2:  Gereç hazırlığını yapınız. 

Uygulama 3:  Alçı harcı için malzeme hazırlığı yapınız. 

Uygulama 4:  Alçı harcını hazırlayınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Yapacağınız alçı dekorasyon ve kartonpiyer 

uygulamasına göre tüm araçları temin ediniz. 

 Araçları kontrol ederek arızalı araçların onarım 

ve bakımını yapınız.  

 Onaramadığınız araçları tamirciye götürünüz  

veya tamir edilmesini sağlayınız. 

 Yapacağınız alçı dekorasyon ve kartonpiyer 

uygulamasına göre tüm araçları kullanıma hazır 

hâle getirdiğinizden emin olmak için tekrar 

kontrol ediniz. 

 Yapacağınız alçı dekorasyon ve kartonpiyer 

uygulamasına göre tüm malzemeleri temin 

ediniz. 

 Malzemelerin son kullanma tarihini kontrol 

ediniz. 

 Yapacağınız alçı dekorasyon ve kartonpiyer 

uygulamasına göre tüm malzemeleri kullanıma 

hazır hâle getirdiğinizden emin olmak için 

tekrar kontrol ediniz. 

 Yapacağınız alçı dekorasyon ve kartonpiyer 

uygulamasına göre alçı harcını hazırlayınız. 

 Yapacağınız alçı dekorasyon ve kartonpiyer 

uygulamasına göre tezgâh seçiniz. 

 Tezgâhı uygulama yapacağınız yere götürüp 

üzerini temizleyiniz. 

 Yapacağınız alçı dekorasyon ve kartonpiyer 

uygulamasına göre araç ve gereçleri tezgâhın 

yakınına veya üzerine koyunuz. 

 Arızalı olmayan araçları seçiniz. 

 Yapacağınız uygulamaya göre araç 

gereç listesi yapınız. 

 Malzemelerin kullanma 

talimatlarını okuyunuz. 

 Malzeme ambalajlarındaki son 

kullanma tarihlerine bakınız. 

 Alçı harcını hazırlarken harç 

teknesine önce su koyunuz. 

 Alçıyı sepeleyerek suya katınız. 

 Alçıyı uygun kıvama gelinceye 

kadar karıştırınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Yapacağınız alçı dekorasyon ve kartonpiyer uygulamasına göre tüm 

araçları temin ettiniz mi? 
  

2. Araçları kontrol ederek arızalı araçları onarıp bakımını yaptınız mı?   

3. Onaramadığınız araçları tamirciye götürüp tamir edilmesini 

sağladınız mı? 
  

4. Yapacağınız alçı dekorasyon ve kartonpiyer uygulamasına göre tüm 

araçları kullanıma hazır hâle getirdiğinizden emin olmak için tekrar 

kontrol ettiniz mi? 

  

5. Yapacağınız alçı dekorasyon ve kartonpiyer uygulamasına göre tüm 

malzemeleri temin ettiniz mi? 
  

6. Malzemelerin son kullanma tarihini kontrol ettiniz mi?   

7. Yapacağınız alçı dekorasyon ve kartonpiyer uygulamasına göre tüm 

malzemeleri kullanıma hazır hâle getirdiğinizden emin olmak için 

tekrar kontrol ettiniz mi? 

  

8. Yapacağınız alçı dekorasyon ve kartonpiyer uygulamasına göre alçı 

harcını hazırladınız mı? 
  

9. Yapacağınız alçı dekorasyon ve kartonpiyer uygulamasına göre 

tezgâh seçtiniz mi? 
  

10. Tezgâhı uygulama yapacağınız yere götürdünüz mü ve üzerini 

temizlediniz mi? 
  

11. Yapacağınız alçı dekorasyon ve kartonpiyer uygulamasına göre araç 

ve gereçleri tezgâhın yakınına veya üzerine koydunuz mu? 
  

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi alçı dekorasyon ve kartonpiyer yapma araçlarından biri 

değildir? 

A)  Mala 

B) Kumpas 

C)  Mastar 

D)  İp 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi alçı dekorasyon ve kartonpiyer yapma araçlarından biridir? 

A)  Düztaban  

B)  Rulo 

C)  Keten 

D)  Spatula  

 

3. Aşağıdakilerden hangisi alçı dekorasyon ve kartonpiyer malzemelerinden biri 

değildir? 

A)  Keten  

B)  Alçı levha  

C)  Kireç  

D)  Saten alçı 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi alçı dekorasyon ve kartonpiyer malzemelerinden biridir?  

A)  Tuğla  

B)  Su 

C)  Beton  

D)  Biriket 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi alçı dekorasyon ve kartonpiyer araç ve malzemelerinin 

hazırlanması işlemlerinden biri değildir? 

A)  Alçı dekorasyon ve kartonpiyer uygulaması yapılacak yüzeyin temizlenmesi 

B)  Yapılacak alçı dekorasyon ve kartonpiyer uygulamasına göre tüm 

malzemelerin(gereçlerin) temin edilmesi 

C)  Yapılacak alçı dekorasyon ve kartonpiyer uygulamasına göre tüm araçların 

temin edilmesi 

D)  Araçlar kontrol edilip arızalı araçların onarılması, bakımının yapılması 

 
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-2 
 

 

 

Gerekli donanımı kullanarak proje detaylarını kuralına uygun okuyabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Projeler hakkında araştırma ve gözlem yapınız.  

 Mimari proje hakkında araştırma yaparak bilgi toplayınız. 

 Mimari projeden alçı dekorasyon ve kartonpiyer yapılacak yüzeylerin ölçüsünü 

alma konusunu araştırarak bilgi toplayınız. 

 Araştırma ve gözlemlerinizi rapor hâline getiriniz ve hazırladığınız raporu 

sınıfta tartışınız. 

 

2. PROJE DETAYLARINI OKUMA 
 

2.1. Proje 
 

Bir işin bitirilmesi için yapılan işlerin tümüdür. 
 

2.1.1. Tanımı 
 

Bir imalatın sağlıklı ve kaliteli biçimde yapılabilmesi için o imalatın resminin önceden 

çizilmesi gerekir. Yapılacak imalatın tasarlanarak resminin standart ve yönetmeliklere uygun 

olarak çizilmesine proje denir. 
 

2.1.2. Çeşitleri 
 

Her imalatın projesi vardır. İnşaat yapımı için gerekli projeler genel olarak şunlardır: 

 Mimari proje 

 Betonarme(statik) proje 

 Elektrik tesisat projesi 

 Tesisat projesi 

 Peyzaj projesi  

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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2.2.Mimari Proje 
 

2.2.1. Tanımı 
 

Yapılacak binanın ve mahallerinin şekli, boyutları ile bu mahallerin birbirleri ile 

ilişkilendirilerek standart ve yönetmeliklerine uygun olarak çizilmesine mimari proje denir. 
 

2.2.2. Özellikleri 
 

Mimari projenin özelliği, binanın tüm elemanların ayrıntılı olarak gösterildiği proje 

olmasıdır. İnşaat yapılacaksa önce mimari proje çizilir, daha sonra diğer projeler mimari 

projeye uygun olarak çizilir. 
 

2.3. Ölçme(Ölçü) ve Ölçülendirme 
 

İmalatın kesin ölçülerini küçük boyutlarda gösterme işidir. 
 

2.3.1. Ölçme (Ölçü) Tanımı 
 

Herhangi bir bilinmeyeni bilinen bir ölçü aleti ile mukayese(karşılaştırma) edilmesine 

ölçme denir. 
 

2.3.2. Ölçülendirme Tanımı 
 

Çizilen resimlerin ölçülerle ifade edilmesi ve tanımlanmasına ölçülendirme denir. 
 

2.3.3. Ölçü Alma Kuralları 
 

 Yapılan iş alçı dekorasyon ve kartonpiyer olduğundan, mimari projeden alçı 

dekorasyon ve kartonpiyer ölçüsü alma kuralları anlatılacaktır. 

 Mimari proje açılıp kuzey yönüne göre yerleştirilmelidir. 

 Alçı dekorasyon ve kartonpiyer yapılacak yerler tespit edilmelidir. 

 Mahallerdeki ölçülerden alçı dekorasyon ve kartonpiyer yapılacak duvarların 

uzunlukları alınmalıdır. 

 Mahallerdeki tavan yükseklikleri alınmalıdır. 

 Mahallerdeki tavan ebadı ölçüleri alınmalıdır. 

  Alınan ölçüler düzenli olarak kaydedilmelidir. 
 Alınan ölçüler kuralına uygun hesaplanarak alçı dekorasyon ve kartonpiyer 

yapılacak yerlerin uzunlukları ve alanları tespit edilmelidir. 

  Proje detay resimlerinden malzeme bilgileri alınmalıdır ve her malzeme tek tek 

özenle kaydedilmelidir. 

 Alınan ölçüler kuralına uygun hesaplanarak alçı dekorasyon ve kartonpiyer 

yapılacak yerlerin malzeme ihtiyacı belirlenmelidir. 
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2.3.4. Ölçülendirme Kuralları 
 

Bu konu için 10. sınıf  Yapı Elemanları Ölçülendirme ve Tarama modülüne bakınız. 
 

Projeden alçı dekorasyon ve kartonpiyer yapılacak yerlerin ölçüsünün alınması ve 

detay resimlerinden malzeme bilgilerinin alınması: 
 

Mimari proje açılıp kuzey yönüne göre yerleştirilmelidir (Resim 2.1). 

 

Resim 2.1: Mimari projenin kuzey yönü 

Alçı dekorasyon ve kartonpiyer yapılacak yerler tespit edilmelidir (Resim 2.2.). 

 

Resim 2.2: Projede, alçı dekorasyon ve kartonpiyer yapılacak yerlerin tespiti 
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Mahallerdeki ölçülerden alçı dekorasyon ve kartonpiyer yapılacak duvarların 

uzunlukları alınmalıdır (Resim 2.3.). 

 

Resim 2.3 Alçı dekorasyon ve kartonpiyer yapılacak duvar uzunluklarının alınması 

Mahallerdeki tavan yükseklikleri alınmalıdır (Resim 2.4). 

 

Resim 2.4: Mahallerdeki tavan yüksekliklerini alınması 
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Mahallerdeki tavan ebadı alınmalıdır (Resim 2.5.a Resim 2.5.b) 

 

Resim 2.5.a: Mahallerdeki tavan ebadının alınması 

 

Resim 2.5.b: Mahallerdeki tavan ebadının alınması 
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Alınan ölçüleri düzenli olarak kaydedilmelidir (Resim 2.6). 

 

Resim 2.6: Alınan ölçülerin düzenli olarak kaydedilmesi 

Alınan ölçüleri kuralına uygun olarak hesaplayarak alçı dekorasyon ve kartonpiyer 

yapılacak yerlerin uzunluklarını ve alanlarını tespit ediniz (Resim 2.7). 

 
Resim 2.7: Alınan ölçülerin kuralına uygun olarak hesaplanması 
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Proje detay resimlerinden malzeme bilgileri alınmalıdır(Resim 2.8.a, Resim 2.8.b, 

Resim 2.8.c, Resim 2.8.ç, Resim 2.8.d, Resim 2.8.e). 

 

Resim 2.8.a: Proje detay resimlerinden bazıları 

 

Resim 2.8.b: Proje detay resimlerinden bazıları 
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Resim 2.8.c: Proje detay resimlerinden bazıları 

 

 

Resim 2.8.ç: Proje detay resimlerinden bazıları 



 

 73 

 

Resim 2.8.d: Proje detay resimlerinden bazıları 

 

 
Resim 2.8.e: Proje detay resimlerinden bazıları 
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Alınan ölçüler ve bilgiler düzenli olarak kaydedilmelidir (Resim 2.9). 

 

Resim 2.9: Alınan ölçülerin düzenli olarak kaydedilmesi 

Alınan ölçüleri, kuralına uygun olarak hesaplanarak alçı dekorasyon ve kartonpiyer 

yapılacak yerlerin malzeme ihtiyaçları belirlenmelidir (Resim 2.10). 

 

Resim 2.10: Alınan ölçülerin kuralına uygun olarak hesaplanması 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Verilenler: Alçı dekorasyon ve kartonpiyer uygulaması detay resimleri ve mimari 

proje 
 

Uygulama 1: Proje detay resimleri ve mimari projeden faydalanarak uygulama 

ölçülerini belirleyiniz. 
 

Uygulama 2: Alınan ölçüleri, kuralına uygun olarak hesaplayarak alçı dekorasyon ve 

kartonpiyer yapılacak yerlerin malzeme ihtiyaçlarını tespit ediniz.  
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Mimari projeyi açıp kuzey yönüne göre 

yerleştiriniz. 

 Alçı dekorasyon ve kartonpiyer yapılacak 

yerleri tespit ediniz. 

 Mahallerdeki ölçülerden alçı dekorasyon ve 

kartonpiyer yapılacak duvar uzunluklarını 

alınız. 

 Mahallerdeki tavan yüksekliklerini alınız. 

 Mahallerdeki tavan ebat ölçülerini alınız. 

 Alınan ölçüleri düzenli olarak kaydediniz. 

 Alınan ölçüleri kuralına uygun olarak 

hesaplayarak alçı dekorasyon ve kartonpiyer 

yapılacak yerlerin uzunluklarını ve alanlarını 

tespit ediniz. 

 Proje detay resimlerinden malzeme 

bilgilerini alınız. 

 Alınan ölçüleri ve bilgileri düzenli olarak 

kaydediniz. 

 Alınan ölçüleri, kuralına uygun olarak 

hesaplayarak alçı dekorasyon ve kartonpiyer 

yapılacak yerlerin malzeme ihtiyaçlarını 

belirleyiniz. 

 Renkli kalemlerle projede kartonpiyer 

yapılacak yerleri işaretleyiniz. 

 Kartonpiyer yapılacak duvar 

uzunluklarını sırası ile bir kâğıda 

yazınız. 

 Tavan ölçülerini düzenli bir şekilde 

kâğıda yazınız. 

 Kullanılacak malzemeleri projeden 

okuyarak bir kâğıda liste şeklinde 

yazınız.  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  (X) işareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Mimari projeyi açıp kuzey yönüne göre yerleştirdiniz mi?   

2. Alçı dekorasyon ve kartonpiyer yapılacak yerleri tespit ettiniz mi?   

3. Mahallerdeki ölçülerden alçı dekorasyon ve kartonpiyer yapılacak 

duvar uzunluklarını aldınız mı? 
  

4. Mahallerdeki tavan yüksekliklerini aldınız mı?   

5. Mahallerdeki tavan ebatları ölçülerini aldınız mı?   

6. Alınan ölçüleri düzenli olarak kaydettiniz mi?   

7. Alınan ölçüleri kuralına uygun olarak hesaplayarak alçı dekorasyon 

ve kartonpiyer yapılacak yerlerin uzunluklarını ve alanlarını tespit 

ettiniz mi? 

  

8. Proje detay resimlerinden malzeme bilgilerini aldınız mı?   

9. Alınan ölçüleri ve bilgileri düzenli olarak kaydettiniz mi?   

10. Alınan ölçüleri, kuralına uygun olarak hesaplayarak alçı dekorasyon 

ve kartonpiyer yapılacak yerlerin malzeme ihtiyaçlarını belirlediniz 

mi? 

  

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 
1. Aşağıdaki projelerden hangisinden alçı dekorasyon ve kartonpiyer ölçüsü alınır? 

A) Betonarme proje  

B) Elektrik projesi 

C) Mimari proje  

D) Tesisat projesi 

 

2. Aşağıdaki şıkların hangisinden alçı dekorasyon ve kartonpiyer ölçüsü alınır? 

A) İnşaat sahasından  

B)  Proje üzerindeki ölçülerden 

C)  Rölöveden  

D)  Vaziyet planından 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi projeden alçı dekorasyon ve kartonpiyer ölçüsü alma 

kurallarından biridir?  

A)  Projenin demir donatıları kontrol edilmelidir. 

B)  Tesisat yerleri tespit edilmelidir. 

C)  Mahallerdeki mobilya ebadı ölçüleri alınmalıdır. 

D)  Mahallerdeki tavan ebadı ölçüleri alınmalıdır. 

 

4.  Aşağıdakilerden hangisi projeden alçı dekorasyon ve kartonpiyer ölçüsü alma 

kurallarından biri değildir? 

A)  Betonarme projesi açılıp kuzey yönüne göre yerleştirilmelidir. 

B)  Alçı dekorasyon ve kartonpiyer yapılacak yerler tespit edilmelidir. 

C)  Mahallerdeki ölçülerden alçı dekorasyon ve kartonpiyer yapılacak duvar 

uzunlukları alınmalıdır.   

D)  Bina yüksekliği alınmalıdır. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 



 

 78 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
İnşaat hâlindeki bir binada alçı dekorasyon ve kartonpiyer yapılacaktır. Araçları, 

malzemeleri ve tezgâhı hazırlayarak mimari proje ve detay resimlerinden, alçı dekorasyon ve 

kartonpiyer yapılacak yüzeylerin ölçülerini, malzeme bilgilerini alınız ve malzeme ihtiyacını 

belirleyiniz. 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Yapacağınız alçı dekorasyon ve kartonpiyer uygulamasına göre tüm 

araçları temin ettiniz mi? 
  

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

3. Onaramadığınız araçları tamirciye götürdünüz mü veya tamir 

edilmesini sağladınız mı? 
  

4. Yapacağınız alçı dekorasyon ve kartonpiyer uygulamasına göre tüm 

araçları kullanıma hazır hâle getirdiğinizden emin olmak için tekrar 

kontrol ettiniz mi? 

  

5. Yapacağınız alçı dekorasyon ve kartonpiyer uygulamasına göre tüm 

malzemeleri temin ettiniz mi? 
  

6. Malzemelerin son kullanma tarihini kontrol ettiniz mi?   

7. Yapacağınız alçı dekorasyon ve kartonpiyer uygulamasına göre tüm 

malzemeleri kullanıma hazır hâle getirdiğinizden emin olmak için 

tekrar kontrol ettiniz mi? 

  

8. Yapacağınız alçı dekorasyon ve kartonpiyer uygulamasına göre alçı 

harcını hazırladınız mı? 
  

9. Yapacağınız alçı dekorasyon ve kartonpiyer uygulamasına göre 

tezgâh seçtiniz mi? 
  

10. Tezgâhı uygulama yapacağınız yere götürdü mü ve üzerini 

temizlediniz mi? 
  

11. Yapacağınız alçı dekorasyon ve kartonpiyer uygulamasına göre araç 

ve gereçleri tezgâhın yakınına veya üzerine koydunuz mu? 
  

12. Mimari projeyi açıp kuzey yönüne göre yerleştirdiniz mi?   

13. Alçı dekorasyon ve kartonpiyer yapılacak yerleri tespit ettiniz mi?   

14. Mahallerdeki ölçülerden alçı dekorasyon ve kartonpiyer yapılacak 

duvar uzunluklarını aldınız mı? 
  

15. Mahallerdeki tavan yüksekliklerini aldınız mı?   

16. Mahallerdeki tavan ebatları ölçülerini aldınız mı?   

17. Alınan ölçüleri düzenli olarak kaydettiniz mi?   

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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18. Alınan ölçüleri kuralına uygun olarak hesaplayarak alçı dekorasyon 

ve kartonpiyer yapılacak yerlerin uzunluklarını ve alanlarını tespit 

ettiniz mi? 

  

19. Proje detay resimlerinden malzeme bilgilerini aldınız mı?   

20. Alınan ölçüleri ve bilgileri düzenli olarak kaydettiniz mi?   

21. Alınan ölçüleri, kuralına uygun olarak hesaplayarak alçı dekorasyon 

ve kartonpiyer yapılacak yerlerin malzeme ihtiyaçlarını belirlediniz 

mi? 

  

 

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. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 D 

3 C 

4 B 

5 A 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 B 

3 D 

4 D 

CEVAP ANAHTARLARI 
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