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AÇIKLAMALAR 
KOD 814EH0040 

ALAN  Aile ve Tüketici Hizmetleri 

DAL/MESLEK Ev ve Kurum Hizmetleri 

MODÜLÜN ADI  Evde Basit Onarımlar 

MODÜLÜN TANIMI  

Evde basit onarımların önemini, ev eĢyalarının onarım ve 

bakımını, giyim eĢyalarının onarım ve bakım  

uygulamalarını içeren öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/16 

ÖNKOġUL Bu modülün önkoĢulu yoktur. 

YETERLĠK 
 

Basit onarımlar yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli araç gereçler verilip uygun ortam sağlandığında 

tekniğine uygun basit onarımlar yapabileceksiniz.    

Amaçlar 
1. Tekniğine uygun basit onarımlar için ön hazırlık 

yapabileceksiniz. 

2. Tekniğine uygun ev eĢyalarının onarım ve 

bakımını yapabileceksiniz. 

3. Tekniğine uygun giyim eĢyalarının onarım ve 

bakımını yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Sınıf, kütüphane, teknoloji sınıfı, internet, Aile ve 

Tüketici Hizmetleri Atölyesi 

Donanım: Kaynak kitaplar, slaytlar, bilgisayar, uyarıcı 

panolar, tepegöz, broĢürler, projeksiyon, CD, VCD, DVD, 

alet çantası ve malzemeleri, dikiĢ malzemeleri. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 

 

AÇIKLAMALAR 



 

 1 

GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Aile üyelerinin sorumluluklarından birisi de ailenin ekonomik refahıdır. Ailenin bir 

bütçesi vardır. Ailenin ortalama aylık geliri bu bütçenin esasını teĢkil eder. Birçok uygulama 

ile aile bütçesine katkı sağlamak mümkündür. Bunlardan birisi de evde yapılabilecek, 

eĢyalarımızla ilgili bakım ve onarımdır.  

 

Bu modülde evde kullanılan eĢyaların bakım ve onarımını yaparak aile bütçesine katkı 

sağlamayı öğreneceksiniz. Bakım, aletin ilk icat edildiği veya iĢletmeye konduğu andan 

itibaren var olan bir olgudur. ÇalıĢan teçhizat veya makinenin bozulması, yıpranması mutlak 

olduğuna göre onun neticesinde bakımda var olmaktadır. Bakımın temel amacının; 

ekipmanların, sistemlerin, tesislerin ve tesisatlarını faydalı çalıĢma sürelerini uzatmaktır. Bu 

amaç doğrultusunda çağdaĢ bakım yöntemlerini ve araçlarını kullanmak gerekir. 

 

Basit arızaların önüne düzenli bir bakım faaliyeti ile geçebiliriz. Böylece arıza 

oluĢmadan ortadan kaldırılmıĢ olur. Ancak arızalar, bütün eĢya ve araçlarda olduğu gibi evde 

kullanılanlarda da kaçınılmaz bir durumdur. Arızaların birçok nedeni vardır ve problemler, 

bir veya birden çok olumsuzluğun birleĢiminden kaynaklanabilmektedir. Bizlere düĢen 

görev, sistemli bir çalıĢma ile arıza sebeplerini listelemek, ne kadar önemsiz olursa olsun bu 

sebepleri ortadan kaldırmak için gerekenleri yapmak olmalıdır. 

 

Bu modül ile evde oluĢabilecek basit onarımları ve bakımları uygulayabileceksiniz. 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

Tekniğine uygun basit onarımlar için ön hazırlık yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Evde basit onarımların önemini ve aile bütçesine katkılarını araĢtırınız. 

 Evde basit onarımlarda kullanılan ekipmanların neler olduğunu görsel ve yazılı 

kaynaklardan araĢtırınız. 

 AraĢtırmanızı rapor haline getiriniz. 

 

1. BASĠT ONARIMLAR 
 

Bakım ve onarım, aletin ilk icat edildiği veya iĢletmeye konduğu andan itibaren var 

olan bir olgudur. ÇalıĢan teçhizat veya makinenin bozulması, yıpranması mutlak olduğuna 

göre onun neticesinde bakım ve onarımda var olmaktadır. Bakımın temel amacının; 

ekipmanların, sistemlerin, tesislerin ve tesisatlarını faydalı çalıĢma sürelerini uzatmaktır. Bu 

amaç doğrultusunda çağdaĢ bakım yöntemlerini ve araçlarını kullanmak gerekir. 

 

1.1. Onarımın Tanımı 
 

Onarım: BozulmuĢ ya da eskimiĢ olan araç ve gereçlerin kullanılır ve iĢler duruma 

getirme iĢidir. Günümüz bakım anlayıĢında, arızanın ardından yapılan onarım iĢleminden 

çok, arızanın ilk ortaya çıktığı andan itibaren tespit edilmesi ve gerekli önlemler alınarak; 

 

 Kötü sonuçların,  

 Zaman kaybının,  

 Gereksiz bakım iĢlerinin önüne geçilmesi önem kazanmaktadır. 

 

Bakım: Bir tesisin çalıĢmasını sürdürmesi ve arıza yaparak iĢlevini yitirmemesi 

amacıyla tesisatlar da kullanılan araç ve gereçlerin kullanılabilirliğinin kontrol ve muayene 

edilmesi faaliyetidir. Bakım faaliyetlerini Ģöyle sınıflandırabiliriz: 

 

 Önleyici bakım: EĢyaların, tesisatlarına donanım ve elemanlarının 

çalıĢmalarını yeterli ve uygun bir Ģekilde sürdürülmesi için düzenlenen bakım 

türüdür. Önleyici bakım, tesisat ya da eĢya hasara uğramadan önlemek veya 

geciktirmek ve ek olarak meydana gelen arızaların Ģiddetini azaltmak amacıyla 

uygulanır. 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 
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 Periyodik bakım: EĢyaların ve tesisatlarına periyodik olarak (belirli aralıklarla) 

muayene edilmesi esasına dayanan bakım türüdür. Böylece, arıza meydana 

getirebilecek durumları önlemek için bakımlarını yapmak veya henüz önemli 

olmayan bir düzeyde iken ayarlama yapmak veya onarmak mümkün olur. 

 

 Düzeltici bakım: EĢyaların ve tesisatlarına donanım ve elemanlarının yeniden 

eski çalıĢma koĢullarına dönmesini sağlayan bakım yöntemidir: Bu olay ya 

arızalanan parçayı değiĢtirerek ya da onarmak Ģeklinde meydana gelmektedir. 

 

Bakım ve onarım faaliyetlerini ayrıca; planlı bakım ve onarım, plansız bakım ve 

onarım olaraktan sınıflayabiliriz. 

 

 Planlı bakım ve onarım: Tesis veya makineye belirli bir plan ve program 

içinde iĢlem yapılarak, normal ev Ģartlarına göre çalıĢmasını temin etmektir. 

Plansız bakım ve onarım, sistemde makine veya tesis arıza yaptığında müdahale 

edilir. 

 

 Plansız bakım ve onarım yapma: Bir eĢya ya da tesisatta bakım ve onarım 

yapma gereksinimi çeĢitli arızalardan kaynaklanabilir. Bunlardan en baĢta 

gelenlerini sıralamak mümkündür. En çok rastlanan arıza tiplerini aĢağıdaki gibi 

sıralanabilir: 

 

 Çatlaklar, 

 Kırılmalar, 

 Deformasyonlar, 

 AĢınma, 

 Eskime, 

 Kesilme, 

 BirleĢme yerlerindeki gevĢemeler vs. 

 

Resim 1.1: BirleĢme yerleri için vida örnekleri 
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Bu sıralanan değiĢik tipteki arızalar, normal olarak aĢağıda belirtilen nedenlerin 

birinden veya birkaçından kaynaklanabilir. 

 

 Fazla yük altında çalıĢma, 

 TitreĢimler; 

 Uygun olmayan çevre faktörleri, 

 Yetersiz yağlama, 

 Kirlilik, 

 Hatalı kontrol ve ölçme cihazları, 

 YanlıĢ kullanımdır. 

 

Arıza nedenleri, aĢağıdaki arıza belirtileriyle sonuçlanmaktadır: 

 

 Çatlamalar, 

 Isınma, 

 TitreĢim artıĢı, 

 Gürültü artıĢı, 

 Koku, 

 Çürüme, 

 Düzensiz çalıĢma, 

 Sızıntılar, 

 Hasar, 

 Enerji tüketiminde dalgalanmalar, 

 Bağlantı noktalarında gevĢemeler, salgı vb. 

 

Bakım ve onarım yapacak kimsenin, tespit edilmek istenen arızaların nedenlerinin, 

arıza belirtilerinin ve arıza tiplerinin farkında olması gerekmektedir. Tesisatlar da kullanılan 

araç ve gereçlerin çalıĢma prensiplerini tanımalı ve bir arıza durumunda, arıza ile ilgili çeĢitli 

fikirler yürütebilmelidir. Çünkü tesisatlar da bakım ve onarım yapabilmek için çalıĢtırılacak 

cihazları iyi tanınmalıdır. Pek çok durumda, arıza birden fazla arıza belirtisiyle kendini 

göstermektedir. Bu nedenle de muayene iĢlevi bütün olası arıza belirtilerine yönelik olarak 

yürütülmelidir. Arızalı duruma yaklaĢırken iki yol önerilebilir. 

 

 Soyut durum muayenesi 

 Bak 

 Dinle 

 Hisset 

 Kokla 

 Somut durum muayenesi 

 Ölçü aletlerini kullan 

 

Bakım ve onarım yapacak kiĢinin gerekli bilgi ve beceri eğitimini almıĢ olması konusu 

önemlidir. Çünkü ehliyeti ve yetkisi olmayan kiĢilerin yapacakları hatalar geri dönülmez 

sonuçlar doğurabilir. 
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Onarım, üretim veya tüketim sürecinde, yıpranan, aĢınan ve bozulan herhangi bir 

aracın veya malın yeniden kullanılabilmesi için yapılan her türlü iĢlemdir. 

 

1.2. Onarımın Aile Bütçesine Katkısı ve Önemi 
 

Ev eĢyalarının ve ekipmanların bakım ve onarımı için insana ve yoğun bir insan 

becerisine ihtiyaç duyulmaktadır. Fakat unutulmaması gereken, insan becerilerinin onarım ve 

bakım yaparken sınırlarının nerelerde bittiğini bilmesi gerekir. Özellikle elektrikli araçlarda 

ve tesisatlarında iĢi bilmeyenlerin nereye kadar bakım ve onarım yapılabileceğinin 

sınırlarının iyi çizilmesi gerekir. Konunun uzmanından yararlanmak gerektiği bilinmelidir. 

Zaman ekonomi zamanı olduğuna göre her Ģeyde olduğu gibi ev iĢlerinde de dikkatli 

olmalı ve tasarruf yapmanın püf noktaları göz önünde tutulmalıdır. Evde bulunan eĢyaların 

arızalanması, yıpranması durumlarında tamirci çağırmaya gerek duymadan basit onarımları 

yapabilmek aile bütçesine katkı sağlar. Aile üyelerinin becerilerini ortaya koymalarına fırsat 

verir. Ailede iĢbirliğini ve iletiĢimi güçlendirir. 

 

Aile bütçesi için ev güvenliğinin sağlanması dolayısıyla ev araçlarının bakım 

onarımının yapılması önemlidir. Bu araçların pek çoğunun üzerinde bulunan on/off 

düğmesinin kapatılması yeterli değildir. Araçların mutlaka prizden çekilmesi gerekir. 

Unutulmamalıdır ki mutfak ve banyolar ıslak zemin olarak adlandırılır. Yani su ile temasın 

yoğun olduğu alanlardır. Bu nedenle bu alanlardaki elektrik donanımı kadar o donanımın 

nasıl kullanıldığı da önemlidir. Mutfakta iĢi biten tüm araçların elektrik ile olan bağı 

kesilmelidir. 

 

Elektrik kaçakları ya da elektrikle ilgili donanımda eksiklik olması ev yangınlarının ve 

ev kazalarının en temel nedenlerindendir. Genelde yeni bir eve taĢınırken ya da evler için 

elektrik tesisatını gözden geçirmek, yeterli adetlerde priz döĢetmek ihmal edilir. Bu çokça 

maliyetli görünen (duvarların kırılması, elektrik hattının döĢenmesi, tadilatlar, priz ve 

anahtar alınması gibi maliyet kalemleri) adım aslında asla ihmal edilmemesi gereken bir 

adımdır. Elektrik ile çalıĢan bir dizi eĢyanın hayatımıza girmesi ile (bilgisayarlar, televizyon, 

Ģarj aletleri, aydınlatma ekipmanları, ısıtıcılar…) odalar için düĢünülen tek priz bu ağır yükü 

taĢıyamayacak kadar zayıftır. Evde yapılacak basit onarımlar kazalardan korunmak için bir 

elektrik prizine fazla bağlantı yapılmamasını, prizlerde toprak hattı bulunması, hatta 

mümkünse uzatma kablosu kullanılmamalıdır. 

 

Evlerde her gün kullanılan eĢyaların, elektrik kaynağının, ısınma için tercih edilen 

yöntemlerin, hatta piĢirilen yemeğin bile hayatı ciddi oranda tehdit ettiğini bilinen bir 

gerçektir. Yapılan araĢtırmalar ve istatistiki sonuçlar gösteriyor ki her yıl binlerce kiĢi 

evlerde çıkan yangınlarda hayatını kaybediyor.  

 

1.3. Onarımda Kullanılan Araç-Gereçler 
 

Takım çantası ya da diğer bir deyiĢle alet çantası, hemen her evde bulunması gereken 

özel bir donanımdır. Ufak tefek tadilatların yapılabilmesi, kiĢisel istekler doğrultusunda 

gerçekleĢecek bazı dekorasyona yönelik iĢlemlerin tamamlanabilmesi, hatta zaman zaman 

küçük üretimler için takım çantasına ihtiyaç duyulur.  
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Resim 1.2: Bağlantı gereçleri 

 

Takım çantası önemlidir; çünkü ihtiyaç duyulan donanımın bir arada olması, tek 

seferde ulaĢılabilmesi, küçük parçaların kaybolmadan ya da dağınıklık yaratmaksızın 

korunabilmesi için bir takım/alet çantasına gereksinim duyulur. Genellikle bütün takım 

çantalarının içinde küçük gözler bulunur. Burada çeĢitli ebatlarda ve bol miktarda dübeller, 

çiviler, kroĢeler (kablo tutucular) ve vidalar bulundurulmalıdır. Takım çantaları farklı hacim 

seçenekleri ve ebatlarda satıĢa sunulurlar. Ġhtiyaç doğrultusunda bir seçim yapmak, seçilen 

takım/alet çantasını konumlandırılacak alanın büyüklüğü gözetmek önemlidir. Aksi halde 

evin tam da orta yerinde gereksiz büyüklükte ve boĢlukta bir takım çantası sahibi olunabilir. 

 

 

Resim 1.3: Modüler bağlantı elemanları 

 

Standart bir takım çantasının içinde; çekiç, yıldız tornavida, düz tornavida, pense, 

keski, karga burun, Ġngiliz anahtarı, farklı boy ve ebatlarda çivi, vida ve dübel, bant, maket 

bıçağı bulunmalıdır. Bunlar bir evde gerçekleĢtirilecek ufak tefek tamiratlar için yeterlidir. 

Ancak kiĢisel olarak bir matkap edinmenin de son derece önemli olduğunu söylenebilir. Bu 

nedenle listeye kullanımı kolay, pratik bir matkap eklenebilir. Matkapların genelde kendi 

çantaları olduğundan alet çantasını matkabı kapsayacak Ģekilde seçmek zorunluluğu yoktur. 

Ancak yerin müsait ve seçilen matkapta küçük ise o zaman matkabı da kapsayacak 

büyüklükte bir takım çantası tercih edile bilinir. 
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Resim 1.4: Tamir  araçları 

Takım çantasının standart alet ve gereçlerine ek olarak aĢağıdaki donanımları da 

eklenebilir. Ev tipi takım/ alet çantasında bulunabilecek donanımlar Ģunlardır: 

 

 Alyan seti 

 Havya 

 Lehim teli, 

 Lehim pompası,  

 Silikon tabancası, 

 Zımpara, 

 Farklı uç alternatifleri ile yıldız ve düz tornavida seti,  

 Çekiç,  

 Pense,  

 Kargaburun (ucu sivri pense),  

 YapıĢtırıcılar (Bally, Japon yapıĢtırıcı, tutkal vb.),  

 Elektrik bandı veya koli bandı vb. 

 Bir Ģeyleri bağlamak için ip (ip yumağı),  

 Alet edevat silmek için bez , 

 Ölçü almak için metre,  

 Yıldız tornavida,  

 Düz tornavida,  

 Keski,  

 Ġngiliz anahtarı,  

 Farklı boy ve ebatlarda çivi,  

 Vida,  

 Dübel, 

 Maket bıçağı sayılabilir. 

 

Ġhtiyaçların ve karĢılaĢabilecek sorunlar düĢünülerek hangi aletlerin ve malzemelerin 

bulunması gerekeceğine karar verilebilir. Böylece oluĢturulacak takım çantasının ebadı da az 

çok belirlenmiĢ olacaktır. 
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Resim 1.5: DikiĢ seti 

 

Evde giyim ve ev eĢyalarının onarımı için ve dikiĢ dikmek için gerekli malzemeler 

bulundurulmalıdır. DikiĢ dikmek için terzi olmaya gerek yoktur. Bu sebepledir ki, her evde 

mutlaka bir dikiĢ sandığı ya da dikiĢ kutusu bulundurulmalıdır. Bu sandık ve kutunun 

içerisinde, temel dikiĢ malzemeleri vardır. Çok acil bir dikiĢ ihtiyaç olduğu zaman, bu 

sandığı ya da dikiĢ kutusunu açıp gerekli malzemeleri bulmak, iĢlerini kolaylaĢtırmayı 

sağlar.  

 

DikiĢ dikmek için ihtiyaç olan malzemeleri bir araya toplamak ve bir çanta ya da dikiĢ 

kutusu bulundurmak uygundur. DikiĢ için gerekli malzemeleri satın alırken, bütün 

malzemelerin içerisinde bulunduğu dikiĢ paketler bulunabileceği gibi, ihtiyaç duyulan dikiĢ 

ürünlerini tek tek satın alıp, kiĢi kendi dikiĢ paketini, kendi oluĢturabilir. DikiĢ ipliği çeĢitleri 

için dikkat edilmesi gereken nokta, ipliğin türüne bakmak olmalıdır. Sentetik iplikler, naylon 

iplikler ve akrilik iplikler gibi çeĢitlerin içerisinden iĢe yarayacak iplikleri seçmek gerekir. 

Ya da sürekli kullanılan iplik çeĢidi alınabilir. Ġplik alırken, farklı renkler seçilmelidir. ÇeĢitli 

renklerden oluĢan makara setleri alınabilir.  

 

Polyester iplikler, misina iplikleri, naylon iplikler, simli iplikler, pamuk iplikler, muz 

iplikler, ebruli iplikler, nakıĢ iplikleri gibi birçok iplik çeĢidi bulunuyor. DikiĢ için en çok 

kullanılan iplik çeĢidi ise, polyester ipliklerdir. 
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DikiĢ kutusunun içerisine düğme çeĢitleri konulması,  ihtiyaç olduğunda iĢe 

yaramasını, zaman kaybının aza inmesini sağlayacaktır. DikiĢ iğnesi alırken her boy ve her 

çeĢit iğne alınması uygundur. Yorgan iğnesi, küçük boy iğneler, orta boy iğneler ve büyük 

boy iğneler seçilebilir. Büyük ve küçük makas bulundurulmalıdır. Özellikle makine dikiĢi 

için, cımbız alınmalıdır. Makine ipliği takarken bu cımbıza ihtiyaç olabilir. Mezura, kalıp ve 

iĢaret taĢları bulundurulmalı. Teyel sökücü özellikle teyel yapılan dikiĢleri sökmek için çok 

pratiktir.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Yakın çevrenizde evde basit onarımlarda kullanılan araç ve gereçlerin neler olduğunu 

belirten bir sunu hazırlayınız ve hazırladığınız sunuyu arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Evde onarımda kullanılan araçları 

sıralayınız. 

 Onarım çeĢitlerine göre kullanılan 

araçlar Ģeklinde sıralayabilirsiniz.  

 Araçları ebatlarına göre 

sıralayabilirsiniz. 

 Bu araĢtırmaları dikkatli bir Ģekilde ayrı 

ayrı yeni basımlı kaynaklardan ve 

dergilerden toplayabilirsiniz. 

 Topladığınız örnekleri resimler ve 

çizimler ile destekleyebilirsiniz. 

 Evde onarımda kullanılan-gereçleri 

sıralayınız. 

 Onarım çeĢitlerine göre kullanılan 

gereçler Ģeklinde sıralayabilirsiniz.  

 Ebatlarına göre sıralayabilirsiniz. 

 Bu araĢtırmaları dikkatli bir Ģekilde ayrı 

ayrı yeni basımlı kaynaklardan ve 

dergilerden toplayabilirsiniz. 

 Topladığınız örnekleri resimler ve 

çizimler ile destekleyebilirsiniz. 

 Yakın çevrenizde evde onarım 

uygulamalarını araĢtırınız. 

 Yakın çevrenizde evde onarımla ilgili 

neler yapıldığını listeleyebilirsiniz. 

 AraĢtırma sonucunuzu sunu haline 

getiriniz. 

 Konu ile ilgili detaylara özen göstererek 

sununuzun taslağını hazırlayabilirsiniz. 

 Sunuda kullanacağınız resimlerde seçici 

olabilirsiniz. 

 Okulunuzda bulunan fotoğrafçılık ve 

grafik bölümü öğretmen ve 

arkadaĢlarınızdan yardım alabilirsiniz. 

 Sunu hazırlamak için gerekli olan 

malzemeleri önceden masanıza 

hazırlayabilirsiniz.( makas, yapıĢtırıcı 

renkli kalemler, cetvel vb.) 

 Sunu hazırlarken istekli, düzenli ve titiz 

olmaya dikkat edebilirsiniz. 

 ArkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 Daha verimli çalıĢma için 

arkadaĢlarınızın yorumlarını 

isteyebilirsiniz. 

 AraĢtırma sonuçlarınızı ve sunularınızı 

arkadaĢlarınızın sonuçlarıyla ve 

sunularıyla karĢılaĢtırınız. 

 Sunularınızı objektif olarak 

karĢılaĢtırınız. 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Bakım ve onarım, aletin ilk icat edildiği veya iĢletmeye konduğu andan itibaren 

var olan bir olgudur. 

2. (   ) Onarım: BozulmuĢ ya da eskimiĢ olan araç ve gereçlerin kullanılır ve iĢler duruma 

getirme iĢidir. 

3. (   ) Bakım: Bir tesisin çalıĢmasını sürdürmesi ve arıza yaparak iĢlevini yitirmemesi 

amacıyla tesisatlar da kullanılan araç ve gereçlerin kullanılabilirliğinin kontrol ve 

muayene edilmesi faaliyetlerini kapsamaz. 

4. (   ) “BirleĢme yerlerindeki gevĢemeler‟‟ arıza tiplerinden biri değildir. 

5. (   ) Arızalar yanlıĢ kullanımdan dolayı oluĢmaz. 

6. (   ) “Fazla yük altında çalıĢma‟‟ arızaların oluĢmasının nedenlerindendir. 

7. (   ) “Gürültü artıĢının olması‟‟ arıza belirtilerinden biri değildir.  

8. (   ) “Düzensiz çalıĢma‟‟ arıza belirtilerinden biridir. 

9. (   ) Bağlantı noktalarında gevĢemeler arıza belirtilerinden biridir. 

10. (   ) Tesisatlar da bakım ve onarım yapabilmek için çalıĢtırılacak cihazları tanımak 

önemli değildir. 

11. (   ) Arızalı duruma yaklaĢırken iki yol kullanılabilir Bunlar “soyut durum muayenesi‟‟ 

ve “somut durum muayenesi‟‟dir. 

12. (   ) Aile bütçesi için ev güvenliğinin sağlanması dolayısıyla ev araçlarının bakım 

onarımının yapılması önemlidir. 

13. (   ) Takım çantası ya da diğer bir deyiĢle alet çantası, hemen her evde bulunması 

gereken özel bir donanımdır. Burada çeĢitli ebatlarda ve bol miktarda dübeller, çiviler, 

kroĢeler (kablo tutucular) ve vidalar bulundurulmalıdır. 

14. (   ) Standart bir takım çantasının içinde; çekiç, yıldız tornavida, düz tornavida, pense, 

keski, karga burun, Ġngiliz anahtarı, farklı boy ve ebatlarda çivi, vida ve dübel, bant, 

maket bıçağı bulunmalıdır. 

15. (   ) DikiĢ için en çok kullanılan iplik çeĢidi ise, pamuklu ipliklerdir. 

16. (   ) DikiĢ iğnesi alırken her boy ve her çeĢit iğne alınmasına gerek yoktur. 

 

 

DEĞERLENDĠRME        
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

Gerekli araç-gereçler verilip uygun ortam sağlandığında tekniğine uygun ev 

eĢyalarının onarım ve bakımını yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Ev eĢyalarının onarımları hakkında araĢtırma yapınız. 

 AraĢtırmanızı rapor haline getiriniz. 

 ArkadaĢlarınıza sunarak paylaĢınız. 

 

2. EV EġYALARININ ONARIM VE BAKIMI 
 

Her tüketicinin ve her ailenin bütçe yapma ihtiyacı vardır. Ġhtiyaçlar sınırsızken var 

olan kaynaklar sınırlıdır. Bunun içindir ki sahip olunan eĢyaların onarım ve bakımlarının 

düzenli olarak yapılması ailenin ve kiĢinin bütçesine önemli kazanç sağlamıĢ olacaktır.  

 

1.1. Elektrikli Ev Araçlarının Basit Onarımı 
 

Evlerde bulunan elektrikli aletler bazen hiç nedensiz bozulabilir ve ev iĢlerini aksatır. 

Elektrikli ev aletlerinde bir sorun ortaya çıktığında ilk olarak alete enerji gelip gelmediğinin 

kontrol edilmesi gerekir. Alet çalıĢmıyor, enerji gelmiyorsa fiĢi takılı olmayabilir, yerine 

oturmamıĢ veya aletin bağlı bulunduğu sigorta atmıĢ ya da prize elektrik gelmiyor olabilir. 

Ev aletlerindeki arızalar ve basit çözümleri Ģöyle sıralanabilir: 
 

 Buzdolabı: 

 Sıcaklık derecesi, yapılmıĢ ayardan çok daha farklı ise: 

o Bazı durumlarda cihazın 5 dakika kapatılması yeterlidir.  

o Isı derecesi çok sıcak ise, birkaç saat sonra ısı derecesinin ayar 

derecesine yaklaĢıp yaklaĢmadığı kontrol edilmelidir.  

o Isı derecesi çok soğuk ise, ertesi gün ısı derecesi tekrar kontrol 

edilmelidir.  

 

 Aydınlatma çalıĢmıyor ise: 

o Ampul değiĢtirilmelidir.  

o Elektrik fiĢi prizden çıkarılmalı veya sigorta kapatılmalıdır.  

o ġalterin hareket edip etmediği kontrol edilmelidir.  

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 
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 Kumanda panosunun göstergesi düĢük ıĢık gücü ile yanıyor ise: 

o Cihaz tekrar kullanılmaya baĢlanınca; örneğin, cihazın kapısı 

açılınca, gösterge yeniden normal aydınlatma moduna geçer.  

 

 Herhangi bir gösterge yanmıyor ise: 

o Elektrik akımı olup olmadığı kontrol edilmelidir. Sigorta açık, yani 

devrede olmalıdır.  

 

 Dondurucu bölmesinin derecesi çok sıcak ise: 

o Kapısı kapatılmamalıdır.  

o Cihazın hava giriĢ ve çıkıĢı sağlanmalıdır. 

 

 Dondurucu bölümünün kapısı uzun süre açık kaldı; uygun sıcaklığa 

ulaĢılamıyor ise: 

o Evaporatörün buzunu çözmek için, dondurulmuĢ besinleri 

çekmeceler veya içine kondukları gözler ile birlikte cihazdan dıĢarı 

çıkarılmalıdır ve iyice izole ederek, serin bir yerde muhafaza 

edilmelidir.  

o Cihaz kapatılmalı ve iteleyerek duvardan uzaklaĢtırılmalıdır. 

Cihazın kapısı açık bırakılmalıdır.  

o YaklaĢık 20 dakika sonra, eriyen su cihazın arka yüzündeki 

buharlaĢma kabının içine, akmaya baĢlar. Bu iĢlem esnasında 

buharlaĢma kabının taĢmasını önlemek için, eriyen suyu bir sünger 

ile emerek kabın boĢalması sağlanmalıdır.  

o BuharlaĢma kabına artık buz suyu eriyip akmayınca, evaporatörün 

buzu çözülmüĢ demektir. Cihazın içi temizlenmeli ve cihaz tekrar 

çalıĢtırılmalıdır.  

 

 

Resim 2.1: Buzdolabı 
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 ÇamaĢır makineleri: 
 ÇamaĢır makinesi fiĢi prize takılı olduğu halde çalıĢmıyor ise: 

o ÇamaĢır makinesinin çalıĢmamasında elektrik devresi kontrol 

edilmelidir. 

o Öncelikle prizde 220 Volt olup olmadığına bakılmalıdır. Yoksa 

kontrol etmemiz gereken elektrik Ģebekesine veya sigortaya 

bakılmalıdır. 

o Prizde enerji varsa elektrik kablosuna bakılmalı kopukluk varsa 

tamir edilmelidir. 

o BaĢlatma durdurma düğmesine bakılmalıdır. Basılı değilse start 

konumuna alınmalıdır. 

o Makine kapağı kapalı olmayabilir. Kapağı düzgün bir Ģekilde 

kapatılmalıdır. 

 

 ÇamaĢır makinesi devamlı su alıyor yıkama programına geçmiyor ise: 

o Su seviye anahtarı bozulmuĢ olabilir. Su seviye anahtarı kontrol 

edilmelidir. 

o Anahtara bağlı olan ince hortum yerinden çıkmıĢ olabilir. Yerine 

takılarak arıza giderilmelidir. 
 

 ÇamaĢır makinesi yıkama suyunu ısıtmıyor ise: 

o Termostat bozuk olabilir. Devresi kontrol edilir ve ısıtıcıya giden 

kablolar ve enerji kontrol edilir. Arıza giderilir. 
 

 ÇamaĢır makinesi yıkama suyunu kaynar derecede ısıtıyor ise: 

o Termostat arızalı olabilir.  
o Termostat ayarına bakılır, yüksek ise azaltılır. 

 

 ÇamaĢır makinesi yıkama suyunu çok uzun sürede ısıtıyor ise: 

o  Bazı çamaĢır makinelerinde tek rezistans yerine çift rezistans 

kullanılmıĢtır. Rezistanslardan biri arızalı olabilir. Yenisi ile 

değiĢtirilir. 

o ġebeke gerilimi düĢük olabilir. Gerilim regülâtörü kullanılarak 

önlenmiĢ olur. 

o Rezistans kireç bağlamıĢ olabilir. Yenisi ile değiĢtirilir veya kireç 

sökücü maddeler ile temizlenmesi sağlanır. 

 

 ÇamaĢır makinesi devamlı yıkama yapıyor, bir sonraki programa 

geçmiyor ise: 

o Program aygıtı arızalı olabilir. Program aygıtının eĢzaman motoru 

kontrol edilir. Arızalı ise arıza giderilir veya program aygıtı 

değiĢtirilir. 

o Program düğmesi sıkıĢmıĢ olabilir. Düğme yerinden çıkartılarak 

sıkıĢma nedeni ortadan kaldırılır. 
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 ÇamaĢır makinesi, yıkama yapıyor fakat sıkma yapmıyor ise: 

o Makine motorunun sıkma sargısı arızalı olabilir. Sargı kontrol 

edilir. Arızalı ise motor değiĢtirilir. 

o Hız kontrol ünitesi arızalı olabilir. Arızalı ise değiĢtirilir. 

 

 ÇamaĢır makinesi, kazan içindeki suyu boĢaltmıyor ise: 

o Pompa motoru arızalı olabilir. Pompa motoruna direk enerji 

verilerek çalıĢıp çalıĢmadığı kontrol edilir. 

 

Resim 2.2: ÇamaĢır makinesi 

 BulaĢık makineleri: 

 

 BulaĢık makinesi iyi yıkamıyor ise: 

o Tuz ve parlatıcı tamamlanır. 

o Tuz ve parlatıcı ayarları yükseltilir. 

o Su fıskiyeleri temizlenir. 

o Fıskiyenin boĢta rahat dönüp dönmediği kontrol edilir. 

o Dönmüyorsa dönmeyi engelleyen durum giderilir 

o Fıskiye delikleri kontrol edilir. Tıkalı ise açılmaları sağlanır. 

o Deterjan ve parlatıcı röleleri kontrol edilir. Arızalı ise değiĢtirilir. 

o BulaĢıklar dikine su görecek Ģekilde yerleĢtirilir. 

o Su basıncı 1 barın altında olmamalıdır. ġebekede su yoksa veya 

basınçsızsa suyun gelmesi beklenir. 
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 BulaĢık makinesi çalıĢmıyor ise: 

o BulaĢık makinesinin kapağı açık olabilir. 

o BulaĢık makinesinin suyunun açık olup olmadığı kontrol edilir. 

 

 

Resim 2.3: BulaĢık makinesi 

 

 BulaĢık makinesi leke yapıyor ise: 

o BulaĢıklar çok sık yerleĢtirilmez. 

o BulaĢık makinesinin filtresi kontrol edilir. 

 

 Makine su boĢaltmıyor ise: 

o Pompa motoru temizlenir. 

o Kolayca dönebilecek durumuna getirilir. 

o Pompa motoru kontrol edilir. 

o Arızalı ise değiĢtirilir. 

o Su tahliye hortumu suyun kolayca akabilmesi için uygun biçimde 

bağlanır. 

o Tahliye hortumu kontrol edilir. 

o Tıkanıklık varsa giderilir. 

 

 Makine devamlı su alıyor ise: 

o Su seviye anahtarı kontrol edilir. Arızalı ise değiĢtirilir. 

o Elektrikli musluk kontrol edilir. Arızalı ise değiĢtirilir. 

o Ġnce hortum kontrol edilir. Delikse yenisi ile değiĢtirilir. 
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 Elektrikli süpürge: 

 

 Elektrikli süpürge çalıĢmıyor ise: 

o  FiĢ prize takılmamıĢ olabilir. 

o Toz torbası temizlenir. 

o Sigorta atıp atmadığı kontrol edilir. 

 

 

Resim 2.4: Elektrik Süpürgesi 

 

 Ütü:  
 Isınmıyor ve lambası yanmıyor ise: 

o  Kablo, fiĢ veya elektrik giriĢinde sorun olabilir. Kontrol edilir. 
 

 Lambası yanıyor; ama ütü ısınmıyor ise: 

o  Rezistansı değiĢtirilir.  

 

Resim 2.5: Ütü 
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1.2. Su Tesisatında ki Basit Onarımlar 
 

Her yapının sıhhi tesisatı, üç temel iĢlevi karĢılamalıdır. Besin tüketimine (yemek 

piĢirmek, içmek) yönelik ve günlük tüketimde kullanılan (çamaĢır yıkamak ve temizlenmek) 

suyun sağlanması ve konut içinde kullanılmak için dağıtılması; organik atıklar, deterjanlar, 

bazı eriyikler vb. "pis suyun" boĢaltılması. Bazı durumlarda, sıhhi tesisatın özel iĢlevleri 

olabilir. Bir kuyudan, kaynaktan, suyun alınması; pis suların toplandığı fosseptik çukurlar ve 

biyolojik iĢlemlerle pis suların toprağın derinliklerine dağılması; içme suyu tesisatı; suyun, 

içilir nitelik taĢıması gibi. Konutlarda kullanılan su tesisatı ile çalıĢan malzemeler çeĢitli 

nedenlerle arızalanabilir. Bu arızaları basit Ģekillerde onarmak mümkündür. 

 

 Sifonlarda arızaların onarımı 

 

Sifonlar atık su ile ilk karĢılaĢan su tesisat elemanıdır. Atık su içerisinde asılı katı 

maddeler vardır. Sifonun yapısı gereği atık su akıĢı sifonda engellemeyle karĢılaĢır. Bu 

maddeler sifonun çalıĢmasını etkiler ve arızalara neden olur. Sifonlar zamanla yemek 

artıkları, yağ, kıl, toz vb. nesnelerle tıkanır veya kirlenir. Sifonun kullanılma sıklığına bağlı 

olarak sifonun temizlenmesi gerekir. Sifonun sökülerek veya sökülmeden temizlenmesi 

mümkündür. Sökmeden yağ ve kireç çözücü kimyasal maddeler kullanılarak temizlenir. 

Açılmayan tıkanıklıklarda bir hortumla sifonu temizlemek veya tıkanıklığı gidermek 

mümkündür. Sökerek yapılan temizleme, sökmeden tıkanıklığın giderilemediği durumlarda 

yapılır. 

 Sifonun çeĢidine göre ek yerleri sökülerek temizlenir. 

 Gerektiğinde sifonun tamamı, montaj vidası sökülerek çıkartılır. 

 Temizlenerek yerine takılır.  

 

Plastik sifonlar sıcak su dökülmesi, darbe, donma vb. nedenlerle çatlayabilir. Sifonun 

bulunduğu ortamda su sızıntısı var ise kuru bir bezle silerek sifon gövdesinde çatlak olup 

olmadığı el veya gözle kontrol edilir eğer sifon gövdesinde çatlak var ise sifon değiĢtirilir. 

 

 Küvetlerde arızaların onarımı 

 

Küvetlerin pis su giderleri zaman içerisinde içlerinde biriken pislikler nedeniyle 

tıkanırlar. Geçici olarak kimyasal açıcılarla sorun giderilebilir. Küvet, kum içerisine 

yerleĢtirilmiĢse sifonun sökülmesi problem olabilir. Ancak yan tarafları açılan fiberglas 

küvetlerde kapak açılıp küvetin altındaki pis su sifonu temizlenir. 
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Resim 2.6: Küvetlerde arıza 

 Lavabolarda arızaların onarımı  

 

Lavaboların pis su akarları zaman içerisinde içlerinde biriken pislikler nedeniyle 

tıkanırlar. Geçici olarak lavabo açıcılarla sorun giderilebilir. Ancak sürekli ve kalıcı bir 

çözüm için lavabonun altındaki pis su sifonu sökülüp içerisinde birikmiĢ pislikler temizlenir. 

 

Resim 2.7: Lavabo arızaları 

 Klozetlerde arızaların onarımı 

 

Klozetlerin pis su giderleri koku yapmaması için “S” Ģeklindedir, içerisine herhangi 

bir nesne kaçırıldığında tıkanıklık meydana gelir. Sorunu gidermek için klozeti yerinden 

sökmek tıkanmaya sebep olan nesneyi içerisinden çıkarmak gerekir. Klozet monte ederken 

yerine düzgün oturtulmalıdır. Aksi takdirde kaçak yapabilir.  

 

Resim 2.8: Klozet arızaları 
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 Musluklarda arızaların onarımı 
 

Muslukların contaları zamanla yassılaĢır, yıpranarak esnekliklerini ve dirençlerini 

kaybeder. Bu nedenle su damlatırlar ve su kaybına neden olurlar. Bu durumda musluğu 

onarmak için bir kurbağacık, orta boy bir tornavida ve yeni bir conta gerekir. Eski contanın 

aynısını bulma olanağı yoksa makasla kesip aynı ebatlara getirebilir. Musluğun suyunu 

kestikten sonra, volanın üstündeki plastik vida tapası tornavida ile çıkartılır. Serbest kalan 

volan yukarıya doğru çekilerek yerinden sökülür. Bazen mil volana kireçten dolayı 

yapıĢabilir. Plastik tornavidanın sapıyla krom yüzeyi zedelemeden volana yandan hafif 

vurduktan sonra yukarıya doğru çekilir. 

 

 

Resim 2.9: Musluk arızaları 

 

Evde su yalıtımı yapmak için gerekli malzemeler örtü biçiminde, sürme esaslı ya da 

betonun yapısına katılarak kullanılan malzemelerdir. Sürme esaslı su yalıtımı malzemelerine, 

poliüretan, akrilik esaslı malzemeleri; örtü biçiminde olan su yalıtımı malzemelerine, 

PVC'yi; betonun yapısına katılarak kullanılan su yalıtımı malzemelerine ise derz örnek 

olarak verilebilir. Hangi malzemenin kullanılacağına karar verirken, yalıtım yapılacak 

bölgeyi, suyla temas sıklığı, maruz kalınan suyun basıncı dikkate alınmalıdır. Tüm bu 

aĢamalardan sonra su yalıtımı yapılmıĢ, rutubet kokusuyla rahatsız etmeyecek, temeli sağlam 

olan evde sağlıklı ve konforlu bir Ģekilde kullanım sağlanacaktır. 

 

2.3.Mobilyada Basit Onarımlar 
 

 Masalar 

 

Masalar, bir süre sonra dengesini yitirip sallanmaya baĢlayabilir. Bu durumda, masa 

onarımı ile ilgili birkaç basit yöntem vardır: Malzemeler tornavida ahĢap tutkalı zımpara 

Matkap, somun anahtarıdır. 
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Resim 2.10: Masa onarımı 

 

 Masanın çatlayan, aĢınmıĢ veya kırılmıĢ yerleri tespit edilir. Masanın 

sallanma sebebini bulunur. Masa ters çevrilir ve bacakların masa ile 

birleĢtikleri noktalar iyice kontrol edilir. 

 Vidalar kontrol edilir. GevĢek vidalar varsa, bunlar sıkılır. Somun 

anahtarı yardımı ile gevĢek noktaların tamamı sıkılaĢtırılır.  

 Vida boĢlukları geniĢlemiĢse ve vidayı tutmuyorsa, en yakın noktadan 

yeni bir vida deliği açarak bacak buraya monte edilir.  

 

 

Resim 2.11: Masa vidalama onarımı 

 

 Masanın bacağı vida değil de, tutkal ile sabitlenmiĢse, bacağı çıkarılarak 

tutkallı alan zımparalanır. Yeniden tutkal sürülerek bacak yerleĢtirilir. 

Kuruyana kadar beklenir.  
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 Sandalyelerin onarımı  

 

 Sandalyelerin onarımı için malzemeler: Pense, birleĢtirici, açılı pense, bar 

kelepçeleri, maskeleme bandı, ahĢap tutkalı, temiz bir bez vb.dir. 

 

Resim 2.12: Sandalye onarımı 

 Sandalyenin bütün vidaları sökülür ve hangi vidanın nereden çıktığı not 

edilir.  

 Vidaları gizlemek için ahĢap düğmeler kullanıldıysa, bunlar 

zedelenmeden pense yardımıyla çıkarılır. 

 AhĢaba zarar vermemek için, maskeleme bandı kullanılabilir. 

 Çiviler açılır pense yardımıyla çıkarılır. 

 Çatlak yerler, birleĢtirici maddeyle doldurulur, malzemenin taĢmamasına 

özen gösterilir. Daha sonra, üstüne ahĢap tutkal sıkılır ve tahtaya baskı 

uygulanarak yapıĢması sağlanır. 

 Gece boyunca tutkalın kuruması beklenir. Ertesi sabah, iyice 

kuruduğundan emin olunduğunda parçalar birleĢtirilir.  

 Temiz bir bez ile sandalye silinir. 
 

 Deri mobilya bakımı 
 

Deri mobilya ya da deri kaplama diğer ürünler için asla güçlü kimyasallar içeren 

kumaĢ ve yüzey temizlik malzemelerini kullanılmamalıdır. Derinin çizilmesine yol 

açabilecek sert fırçaların kullanımından ve bastırarak ovma gibi iĢlemlerden uzak durmak 

derinin doğal renginin korunması ve çizilmemesi açısından önemlidir. 
 

Deri özellikle koltuk, sehpa gibi ev içerisinde kullanılan ürünlerdeyse derinin kuruyup 

çatlamaması için bu gibi mobilyaları kalorifer peteklerine en az 10 cm uzaklıkta 

yerleĢtirmelidir. Tüm bu ısı kaynakları derinin kurumasına, kolay çizilmesine ve çatlamasına 

neden olur. Aynı Ģey güneĢ ıĢınları içinde geçerlidir. Eğer deri mobilyalar direk güneĢ ıĢığına 

maruz kalıyorsa renkleri solar ve çatlamaya baĢlar. GüneĢ ıĢığı dıĢında yerleĢtirecek baĢka 

bir alan bulunamıyorsa en azında gündüz saatlerinde üzerine kumaĢ örtüp korumaya 

alınabilir. 



 

 24 

Deri kaplama yüzeyler için diğer önemli bir noktada leke olur olmaz temizlemektedir. 

Böylece deri sıvıyı iyice emmeden müdahale edilir. Bunun için emici ve tiftik bırakmayan 

kumaĢla dökülen sıvıyı yüzeyden iyice alın. Daha sonra az miktarda bulaĢık deterjanı ile 

lekenin bulunduğu bölgeyi hafifçe köpürtüp suyla durulanmalıdır. 

 

 AhĢap mobilya boyama ve bakım  

 

Evin ya da odanın dekorunu, stilini değiĢtirmek istenildiğinde mobilyalarda istenilen 

değiĢiklikler Ģu aĢamalarla yapılabilir. Aile bütçesine de katkı da bulunulur. 

 

 

Resim 2.12: Masa onarımı 

 Boya öncesi hazırlık: Mobilyaları boyama iĢlemine geçmeden önce 

mobilyaları boyamaya hazır hale getirilmesi gerekir. Mobilyalarda 

bulunan vernik, leke ve elbette ki eski boyanın çıkarılması gerekir. Leke 

gibi pürüzler zımpara kâğıdı yardımıyla temizlenir. Çıkarılması gereken 

boya ise boya çıkarıcı kullanarak çıkarılır. Ancak çıkarıcı kullanarak 

dikkatli olunmalıdır. Çünkü içerdiği kimyasallar ağırdır ve kullanırken 

maske takılmalıdır ve eldiven giyilmesi gerekir. Eğer kapalı bir alanda 

boya yapılıyorsa pencereleri açmadan bu tip iĢlemler yapılmamalıdır. 

 Boya seçimi: Mobilya boyarken kullanılacak boya ile ilgili en iyi seçenek 

düz renk boya olacaktır. Gerçekten de en iyi seçenek düz renkte boya 

kullanmaktır. Koyu renkte bir masayı bembeyaz boyayarak ortama çok 

farklı bir hava katılabilir. Ya da açık renk bir sandalyeyi koyu bir renge 

boyanabilir. 
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Resim 2.13: Masa onarımı kontrolü 

 Boyama iĢlemi: Öncelikle astar boya ile iĢe baĢlanır. Astar boya ile 

boyama iĢleminden sonra kurumaya bırakılır. Ardından asıl kullanmak 

istenilen boya ince bir tabaka halinde sürmeye baĢlanır. Boyama iĢlemi 

yaparken dikkatli olunmalı ve her yerini eĢit olarak boyanmalıdır. Eğer 

ilk seferde boyanmayan yerler kalırsa ya da güzel olmazsa ikinci kat boya 

da geçilebilir. 

 

2.4. Ev MefruĢatlarında Basit Onarımlar 
 

MefruĢat, bilumum tül, perde ve döĢemeliği içine alan tekstil grubudur. MefruĢat 

ürünlerinin yıpranmaması, uzun süre kullanılabilmesi için bakımına özen gösterilmelidir. 

 

 Koltuk döĢemeleri 

 

Öncelikle döĢemeler düzenli aralıklarla elektrik süpürgesi ile temizlenmelidir.  

Elektrik süpürgelerinde bulunan uygun aparatlar yardımıyla, minderlere, ulaĢılamayan iç 

kısımlara ve döĢemelerin kıvrımlarına ulaĢılabilir. Birçok koltuk ve iskemle üzerlerinde ne 

tür bir temizliğin gerektiğini belirten bir bakım etiketi bulunur. Bu etiketler üzerinde yer alan 

sembolleri göz önünde bulundurarak kumaĢın herhangi bir zarar görmesi engellenmiĢ olur. 

Bu semboller Ģunlardır: 

 

 „‟W” : Su ve su bazlı temizleyiciler ile temizlenebilir. 

 “S” : Kuru temizleme veya kuru temizleme solventleri ile temizlenebilir. 

 “W-S”: Su ve ya solventlerle temizlenebilir. 

 “X” : Sadece fırça veya elektrik süpürgesi ile temizlenebilir. 
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Eğer döĢemeler leke ya da boya olduysa ancak bu leke oldukça ufaksa ve kumasın 

üzerinde “ W” ibaresi yer alıyorsa, lekeyi temizletmek için hemen kuru temizlemeye 

göndermek gerekmez. Bu lekeyi evde çıkarmak mümkündür. Ancak herhangi bir iĢlem 

yapmadan önce küçük bir alanda deneme yapılmalıdır. Alınan sonuç olumlu ise iĢleme 

devam edilebilir. Temizleme iĢlemi evde hazırlanabilecek solüsyonlar ile de 

gerçekleĢtirilebilir. Ancak bu noktada yıkama talimatındaki ibarelere dikkat edilmesi gerekir. 

 

KumaĢın üzerindeki bakım sembolü “W” olduğu takdirde Ģu uygulama yapılabilir: Bir 

çay kaĢığı beyazlatıcı içermeyen deterjan bir fincan ılık suya eklenir. Bir baĢka kâsede de bir 

yemek kaĢığı amonyak ile yarım fincan su karıĢtırılır. Ön testi uyguladıktan sonra bu 

solüsyonlar dönüĢümlü olarak lekenin üzerine hafifçe sürülür. Her adımdan sonra temiz ve 

hafif nemli sünger ile leke silinir. Lekeyi çıkardıktan sonra temiz suyla ıslatılmıĢ sünger ile 

son kez silinip kurumaya bırakılır. 

 

Resim 2.14: Koltuk döĢemeleri 

Genellikle koltukların kumaĢını lekelere ve yıpranmalara karĢı korumak için örtü 

kullanılır. Bu durumda örtüler, özellikle kol ve arka kısımları, birçok lekelenmeye maruz 

kalır. Örtülerin neredeyse hepsi yıkanabilir olduğundan çamaĢır makinesinde temizlenebilir 

ancak yıkamadan önce bir ön iĢlem uygulanması gerekebilir. 

 

Ön iĢlem uygulanması gerekiyorsa yarım fincan sıvı çamaĢır deterjanı ile bir fincan su 

bir el mikseri ile köpük yoğunluğuna ulaĢana kadar çırpılır. Elde edilen köpük kirli bölgelere 

yayılarak yumuĢak bir Ģekilde sürülür. Kirin çıktığı görüldüğünde yüzey üzerindeki köpük 

bir spatula yardımıyla kazınır.  

 

2.5. Mutfak EĢyalarında Basit Onarımlar 
 

Mutfak eĢyalarının uzun süre kullanılabilmesi için temizlik ve bakımlarına dikkat 

edilmesi gerekir. Mutfakta yapılabilecek bakım ve onarım çalıĢmalarına aĢağıdaki örnekler 

uygulanabilir 

 Çelik eĢyaların, çelik takımların leke olmaması için uzun süre suda 

bekletilmemesi gerekir. Çelik eĢyaların temizliği sıcak ve köpüklü suyla yapılır. 

Eğer bulaĢık makinesinde yıkanacaksa yumuĢak (bazik) bir deterjan 

kullanılmalıdır. 
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Resim 2.15: Çelik eĢyalar 

 Alüminyum kapların kararrmasını, önlemek için kaplar su ve bolca sirke 

koyarak kaynatılır. Hepsi pırıl pırıl olacaktır. Bakır tencereleri ve bu 

malzemeden yapılan diğer tüm eĢyalar da, kaya tuzu ve sirke ile silinerek ilk 

günkü ıĢıltısına kavuĢturulabilir. 
 

 BulaĢık makinesi çatal, bıçakları karartıyorsa, bu önlenebilir. BulaĢık 

makinesinin deterjan gözüne ayda bir kere olmak üzere çamaĢır suyu eklenir. 

Böylece çatal ve bıçakların kararması engellenir ve parlar. 
 

  Mutfakta kullanılan tahta kaĢıklar renklerini çabucak kaybeder. Tahta kaĢıklar, 

duru suda iyice ıslatıldıktan sonra kullanılırsa daha iyi netice alınır. 
 

 Çaydanlıklar, zamanla mat bir görünüme bürünebilir. Yarım bardak sirkeye bir 

tutam tuz atılıp, sert bir sünger buna batırılarak çaydanlık silinir, eski 

parlaklığına hemen kavuĢur. Ġç kısmı kireç bağlayan çaydanlık, soyulan patates 

kabukları ile uzun süre kaynatılırsa, kirecin kolayca çıktığını görülebilir 
 

 Blender ve çelik tencereler mutfakların vazgeçilmez yardımcılarındandır. 

Blenderleri temizlemek epey yorucudur.  Blenderin yarısına kadar, ılık su 

doldurulur ve çalıĢtırılır. Ġçindeki tüm lekelerin çıktığı görülebilir. 
 

 Yemek yaparken çelik tencereler yanabilir. Bunun için 1 tatlı kaĢığı karbonat ve 

1 fincan sirke tencerede kaynatılır.  
 

 Mutfak aletlerinde etiket izi özellikle süs eĢyalarında ve çeĢitli mutfak 

aletlerinin üzerinde etiketler bulunur. Etiket çıkarıldığında izi kalabilir. Bu izi 

yok etmek için, etiket izi olan eĢyaların üzerine mobilya cilası sürülüp, yumuĢak 

bir bezle silinir. 
 

 Fırın ızgaraları fırında et kızartıldığında ızgaralar çok kirlenir. Yıkarken de, 

ızgaraları temizlemek biraz zor gelebilir. Fakat ızgaralar ıslatılıp, özel 

kimyasalları kullanıldığında tüm yağların ve lekelerin çıktığı görülebilir. 
 

 Çaydanlık sapları çok sık yerinden oynayıp, çıkar. Bunun için bir tornavida ile 

gevĢemiĢ olan vida iyice sıkılabilir. Aynı Ģekilde tencere, tava, cezve saplarını 

onarmak da mümkündür. Fırın, buzdolabı, robot, ocak, aspiratör gibi elektrikli 

gereçlerin bozulması durumunda mutlaka bir uzman çağırmanız gerekir. 
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2.6. Ev EĢyalarının Bakımı 
 

Uzun yıllar kullanılan bazı eĢyalar bakım gerektirir. Basit hilelerle temizlenmeye 

ihtiyaçları vardır. Bununla ilgili bazı ipuçları: 

 

 Pirinç eĢyaları temizlemek için, önce deterjanlı su ile yıkamak, sonra tuzlu ve 

sirkeli suyla ıslatılmıĢ bir bezle ovuĢturmak gerekir. EĢyaların oymalı kısımları 

amonyaklı suyla ıslatılmıĢ bir fırça ile temizlenebilir. Daha sonra özel bir 

parlatıcı veya zeytinyağına batırılmıĢ bezle parlatılır. 

 

 Bakır eĢyalarda ise; alçıya metil alkol karıĢtırılarak hazırlanan bir bulamaç 

kullanılır. Daha sonra koruyucu cila çekilir. 

 

 Altın eĢyalarda suluboya fırçası ve bulaĢık deterjanı gereklidir. Güderi parçası 

ile parlatılır. 

 

 GümüĢ eĢyalar, folyo kâğıda sarılarak içi sıcak su dolu kaba konulur. Bekletilir, 

daha sonra ortadan kesilmiĢ limon ile ovulur, ılık suda yıkanır. 

 

Mutfak gereçlerinin düzenli bir Ģekilde bakıma alınması, evde yaĢayanların iĢlerini 

kolaylaĢtırıp, zaman kazanmaları açısından önemli bir konudur. Özellikle mutfak robotu ve 

çırpıcı gibi elektrik ile çalıĢan yardımcı gereçlerin belli zaman aralıklarında mutlaka 

temizlenmesi ve rutubetten uzak bir Ģekilde muhafaza edilmesinde yarar vardır. Tabak, 

çanak, çatal-kaĢık setleri, yemek takımları, çaydanlık takımları ve mutfakta kullanılan 

elektrikli aletlerin temizliği ve bakımı konularını detaylar vardır. Bakım da kullanılacak 

temel malzemeler: 

 

 Krem ovucu 

 Kireç sökücü 

 Yağ çözücü 

 Eldiven 

 Sirkeli su 

 

Mutfak gereçlerinin bakımı için kullanılacak kimyasalların oluĢturduğu gazlardan 

etkilenmemek için öncelikle mutfağın camlarını açıp yeterli temiz havanın içeriye 

girdiğinden emin olunmalıdır. Yüzeylerde kullanılacak kimyasal ürünler ankastre ürünlere 

zarar vereceği için temizliğe dikkat edilmelidir. Ankastre ürünler için özel krem ve 

parlatıcılar kullanılması daha baĢarılı sonuç alınmasını sağlar. Temizliği ve bakımı yapılan 

yüzeylerin mutlaka temiz su ile silindikten sonra kuru bir bez ile kurulanması gerekir. 
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Ocağı silerken gaz çıkıĢının olduğu deliklerin tıkanmaması için, temizlik ve bakım 

sırasında içerisine bir peçete katlayıp konabilir. Buzdolabının temizliği ve bakımı çok 

önemlidir çünkü bütün besinler ve doğrudan kullandığınız gıdaların hepsi dolabın içerisinde 

muhafaza edilir. Mutlaka haftada bir kez ya da 15 günde bir, buzdolabının fiĢini çektikten 

sonra içerisi temizlenmelidir. Fırın temizliğinde dikkat edilecek nokta ise, fırının içerisini tel 

temizleyiciler kullanmadan gerekli bakımı yapmaktır. Elektrikli gereçlerin hassas 

olmasından dolayı, yumuĢak bezler ile silinmesinde yarar vardır. Fırının uzun ömürlü olması 

için, gereksiz yere düğmelerini ve kapağını açıp kapatmaktan kaçınılmalıdır. Fırın her 

kullanımdan sonra temizlenmeli ve kablosu çok sıkı olmayacak Ģekilde toparlanmalıdır. 

Mutfak robotu hanımların en büyük yardımcısı haline geldi. Bu yüzden en çok kullanılan 

gereçlerden biridir ve gerekli bakım ile temizliğinin her kullanımdan sonra yapılmasında 

yarar vardır. Mutfak robotunu temizlerken kesinlikle bütün malzemeleri iyice kurutmadan 

toplanmamalıdır. Kimyasalları kullanırken mutlaka eldiven takılması gerekir.  
 

AhĢap bir mutfak tezgâhını temizlemek öncelikle ahĢap yüzeylere uygun temizlik 

malzemeleri edinilmelidir. Bu malzemeler; ahĢap temizleyici, kâğıt havlu, mutfak bezi ve 

kuru bir bez. Yapılması gereken ilk Ģey, tezgâhın kirden, tozdan, yemek artıklarından, 

bulaĢık köpüklerinden arındırmalıdır. Daha sonra ahĢap temizleyicisini kullanma talimatına 

uygun olarak tezgâha dökülmelidir. AhĢap temizleyiciyi kullanırken, sadece belli bölümlere 

değil de tezgâhın homojen bir Ģekilde dağıtılmasına dikkat edilmelidir. Temizleyicinin 

uygulandığı tezgâhın üstünü kuru bez ve kâğıt havluyla birkaç kez sildikten sonra, temizlik 

iĢlemi tamamlanacaktır.  
 

Granit tezgâhlar ise fiyatları bakımından daha fazla bir bütçe gerektirir ancak yoğun 

ve sıkı bir maddeden yapıldığından oldukça dayanıklıdır. Granit tezgâhlar pahalı olduğu 

kadar temizliği de kolay olan bir tezgâh türüdür. Bu tezgâhın temizliğinde dikkat edilmesi 

gereken en önemli püf noktası, lekelendiği anda silmektir. Çünkü granit tezgâhın üzerinde 

oluĢan ve gözden kaçırılan bir leke, tezgâh tarafından emilerek kalıcı bir leke haline gelir; bu 

lekeyi bu aĢamadan sonra çıkarmak imkânsızdır. Bunun dıĢında düzenli olarak, az miktarda 

bulaĢık deterjanı dökülerek bir bezle silinip tezgâhın temiz tutulabilir.  
 

Mermer tezgâhlar çok Ģık, bir o kadar da pahalı bir tezgâh tipidir. Dikkatli kullanım 

gerektirir, ama temizliği oldukça kolaydır. Öncelikle tezgâhı yemek artıklarından ve kirden 

iyice arındırmalı; daha sonra mutfak bezi kullanılarak ılık sabunlu ya da bulaĢık deterjanlı su 

ile temizlenmelidir. Asitli yiyecekler, çay, kahve, kola, yağlı yiyecekler mermer tezgâha leke 

yapma potansiyeline sahiptir. Bu yiyecek ve içeceklere dikkat edilmelidir. En önemli püf 

noktalarından biri, mutlaka nihale kullanılmalıdır. Doğrudan mermer tezgâhın üzerine sıcak 

tencere ve tava konulmamalıdır. Bu sayede tezgâhın üzerinde iz çıkması engellenir.  
 

Lamine tezgâhlar da son zamanlarda çok tercih edilmektedir. Fiyatının uygun oluĢu, 

dayanıklı ve temizliğinin oldukça kolay oluĢu gibi etmenler, lamine tezgâhların tercih edilme 

sebeplerinden bazılarıdır. Lamine tezgâhı yemek artıklarından ve kirden arındırdıktan sonra 

basitçe sprey yüzey temizleyici kullanıp kuru bir mutfak beziyle temizlenebilir. Lamine 

tezgâhta suyla temizlik yapmaktan kaçınılmalıdır. Çünkü su, tezgâhta ĢiĢme yapabilir.  
 

Tüm bu bilgiler eĢliğinde, tezgâhın özelliklerini öğrenerek; uygun temizlik 

malzemelerini kullanıp uygun yöntemi izlediğiniz takdirde, tezgâhın bakımı yapıldığı için 

ömrünü uzatıp ilk günkü gibi görünmesi sağlanabilir.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Ev eĢyalarının bakım ve onarımı ile ilgili edindiğiniz bilgileri doğrultusunda boya 

onarımı isteyen mobilya ürününü boyayınız.  

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ev eĢyalarının bakım ve 

onarımlarında boya öncesi 

yapılacak aĢamaları araĢtırınız. 

 Modülünüzden faydalanabilirsiniz. 

 AraĢtırmada kaynaklardan ve internetten 

yararlanabilirsiniz. 

 Mobilyayı seçiniz. 

 Küçük bir mobilya olmasını tercih 

edebilirsiniz. 

 Bağımsız bir eĢya olmasını seçebilirsiniz. 

 Araç ve gereçleri hazırlayınız. 

 Boya çıkarmak için kimyasalları temin 

edebilirsiniz. 

 Gereçleri temin edebilirsiniz.  

 Güvenlik için gerekli eldiven, önlük, maske 

gibi malzemeleri temin edebilirsiniz. 

 Mobilyaları boyamaya hazır hale 

getiriniz. 

 Mobilyalarda bulunan verniği çıkarabilirsiniz. 

 Eski boyayı çıkarabilirsiniz. 

 Lekeleri temizleyiniz. 
 Leke gibi pürüzleri zımpara kâğıdı yardımıyla 

temizleyebilirsiniz. 

 Çıkarılması gereken boyayı 

çıkarınız. 

 Çıkarılması gereken boyayı ise boya çıkarıcı 

kullanarak çıkarabilirsiniz. 

 Seçtiğiniz renkte ki boyayı 

kullanarak boyama iĢlemini 

yapınız. 

 Düz renkte seçebilirsiniz. 

 Farklılığın belli olmasını istiyorsanız daha 

önce ki renginden farklı bir renk seçebilirsiniz. 

 Boyanan ürünü kontrol ediniz. 

 Homojen olarak boyanıp boyanmadığını 

kontrol edebilirsiniz. 

 Kapanmayan yerleri tekrar boyayabilirsiniz. 

 ÇalıĢma ortamını güvenli hale 

getiriniz. 

 Çıkarıcı kullanırken dikkatli olabilirsiniz. 

  Kimyasallar ağır olduğu için kullanırken 

maske takabilirsiniz. 

 Eldiven giyebilirsiniz. 

 Pencereleri açarak bu tip iĢlemleri 

yapabilirsiniz. 

 Kontrolünü yapınız. 

 Eski boyanın tamamen çıktığını kontrol 

edebilirsiniz. 

 Lekelerin çıkarıldığını kontrol edebilirsiniz. 

 ÇalıĢma ortamını 

temizleyebilirsiniz. 

 Kullanılan araçları güvenlik önlemlerine 

uygun alet çantasına yerleĢtirebilirsiniz. 

 Kullanılan gereçlerden sıvı olanların ağızları 

sıkıca kapatılarak ateĢten uzak güneĢ 

görmeyen yerde depolayabilirsiniz.  

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Elektrikli aletler çalıĢmıyor, enerji gelmiyorsa fiĢi takılı olmayabilir, yerine 

oturmamıĢ veya aletin bağlı bulunduğu sigorta atmıĢ ya da prize elektrik gelmiyor 

olabilir. 

2. (   ) Buzdolabı arızasında aydınlatma çalıĢmıyorsa cihazın 5 dk. kapatılması yeterlidir. 

3. (   ) ÇamaĢır makinesi fiĢi prize takılı olduğu halde çalıĢmıyor ise sebeplerden biri de 

makine kapağı kapalı olmayabilir. Kapağı düzgün bir Ģekilde kapatılmalıdır. 

4. (   ) BulaĢık makinesi iyi yıkamıyor ise yapılacak bakımlardan birisi de su 

fıskiyelerinin temizlenmesi değildir. 

5. (   ) Sifonlar atık su ile ilk karĢılaĢan su tesisat elemanıdır. 

6. (   ) Sifonlar zamanla yemek artıkları, yağ, kıl, toz vb. nesnelerle tıkanır veya kirlenir. 

7. (   ) Lavabo tıkanıklığında sürekli ve kalıcı bir çözüm için lavabonun altındaki pis su 

sifonu sökülüp içerisinde birikmiĢ pislikler temizlenir. 

8. (   ) Evde su yalıtımı yaparken hangi malzemenin kullanılacağına karar verirken, 

yalıtım yapılacak bölgeyi, suyla temas sıklığını, maruz kalınan suyun basıncını dikkate 

alınmalıdır. 

9. (   ) Masa bacağı sallanıyorsa vida boĢlukları geniĢlemiĢse ve vidayı tutmuyorsa, en 

yakın noktadan yeni bir vida deliği açarak bacak buraya monte edilir. 

10. (   ) Deri mobilya ya da deri kaplama diğer ürünler için asla güçlü kimyasallar içeren 

kumaĢ ve yüzey temizlik malzemelerini kullanmak uygundur. 

11. (   ) Çaydanlık sapları çok sık yerinden oynayıp, çıkar. Bunun için bir matkap ile 

gevĢemiĢ olan vidayı iyice sıkılabilir. 

12. (   ) Buzdolabı mutlaka altı ayda bir, buzdolabının fiĢini çektikten sonra içerisi 

temizlenmelidir. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

 

Gerekli araç gereçler verilip uygun ortam sağlandığında giyim eĢyalarının bakım ve 

onarımını yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Giyim eĢyalarının bakım ve onarımı nasıl yapılır, araĢtırınız. 

 Çevrenizde bu konu ile ilgili neler yapılıyor, araĢtırınız. 

 Edindiğiniz bilgileri arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

3. GĠYĠM EġYALARININ ONARIM VE 

BAKIMI 
 

Giyim eĢyalarının bakımı, onarımı sağlık yönünden önem taĢır. Ortaçağda, sıcak tutan 

ama temizlenmesi güç, yünlü giysiler giyilirdi. Eski çağlarda insanlar yıkanmaz, giysileri 

kirlenir ve kokardı. Ancak 18. yüzyılda pamuk ticaretinin baĢlamasıyla Avrupalılar, ilk kez 

ucuz, hafif, kolay yıkanabilen çamaĢırlara kavuĢtular.19. yüzyılda kiĢisel temizlik iyi 

yaĢamanın Ģartı sayılmaya baĢlandı. Günümüzde giyim eĢyaları farklılaĢtı ve insanlar bu 

eĢyalarının bakımına önem vermeye baĢladılar. 

 

3.1. Basit Onarımlar 
 

ÇamaĢır ve dıĢ giyeceklerde meydana gelen sökük, delik, bir yere takılma ve bunlara 

benzer yıpranan yerlerin dikilip kullanma müddetlerinin uzatılmasına gerek vardır. Bu 

faaliyetlerde basit onarımlar kapsamında evde yapılabilir. 

 

3.1.1. Paça Boyu Yapma 
 

Pantolonların paça boyunu ayarlarken doğru ölçüye Ģu Ģekilde karar verilir. Ġdeal 

pantolon paçasına karar verirken, giyilecek ayakkabı ile denenmesi ve ona göre ölçü 

alınması gerekir. Eğer klasik bir takımın pantolon boyu kısaltılıyorsa, ayakkabı giyildiğinde 

paça boyunun arkadan yere değmemesi ve önde çok potluk yapmaması gerekir. Ancak 

çorabın görüneceği kadar da kısa olmamalıdır. Pantolon boyu yere kadar alınmalı, yerden 

istenilen ölçü kadar kısaltılarak hesaplanmalıdır. Bunun dıĢında isteğe göre değiĢebilir  

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 
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Pantolon giyilir, Paçalar istenilen ölçülerde kıvrılır. Ġki paça aynı ölçülerde iĢaretlenir. 

Daha sonra teyellenir. Prova yapılır ve alınan ölçüler uygun ise dikiĢ makinesi ile dikilir. 

 

Paça boyu alınırken mutlaka o pantolon ile kullanılacak ayakkabı giyilmelidir. Paçalar 

ayakkabı topuğunun alt hizasında olmalıdır. Tabi bu kural dar paçalı pantolonlar için geçerli 

değildir. Eğer alçak boy uzatılmak isteniyorsa, topuklu ayakkabı ile kullanmak için paçaların 

uzun alınması gerekir.  

 

Resim 3.1: YanlıĢ pantolon boyu 

 

3.1.2. Etek Baskısı 
 

Etek boyu alınırken arka ortadan kaç cm isteniyorsa ölçülür. Etek kıvrılarak boyu 

alınabilir ya da verev bir pervaz ya da ekstraforla da bastırılabilir. Örneğin bir eteğin verev, 

yani kumaĢın dokunduğu yönde değil de çaprazlanmasına kesildiğini düĢünülürse. Bu tür 

etekler çok kolay sarkar ve katlayarak bastırma iyi sonuç vermez. Bunun yerine eteğin ucuna 

önce bir verev pervaz, 3 cm kadar geniĢlikte verev kesilmiĢ Ģeritler ya da piyasada satılan 

ekstrafor dikildikten sonra bu pervaz eteğin içine kıvrılarak bastırılır. 

 

 

Resim 3.2: Etek boyu 

Bir baĢka uygulama: KumaĢın kenarı içeri doğru çevrilir ve bir kez katlanarak 

teyellenir. Ġğne kumaĢın içe çevrildiği yerin hemen bitiminden asıl kumaĢa batırılır ve 

ardından bu kez katlanmıĢ kumaĢa yüzünden görünmeyecek biçimde çarpık olarak bir iğne 

atılır. Böylece iğne kumaĢın bir iç yüzüne bir katlanmıĢ kısmına atılarak etek bastırılır. Baskı 

bittikten sonra kumaĢı önce teyeliyken sonra da teyeli sökülünce ıslak bezle ya da buharlı 

ütüyle ütülemek gerekir. 
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Etek baskısında daha çok sürfile baskı uygulanır. Sürfile yapılacak yer, eĢit 

düzgünlükte çizilir ve kesilir. Soldan sağa doğru sürfile yapılır. Ġplik çok çekilmemelidir. 

Sürfile yapılacak yere gelince kesilir. Sürfile yapılan kenardan 0,5 cm yüze doğru kıvrılır. 

Ġplik çok çekilmeden iğneyle bir iplik alttan, bir iplik üstten alınarak 1cm ara ile baskı 

yapılır. Bastırılan kısım ütülenir. 

 

3.1.3. Söküklerin Dikilmesi 
 

KumaĢtaki sökük, yırtık ve delikler çok büyümeden, dikkatle onarılmalıdır. Yırtıklar 

uygun renkte iplikle yırtığın üzerinden kumaĢın ipliği yönünde ve yırtıkla dik açı yapacak 

biçimde, küçük sık dikiĢler atarak kolayca kapatılır. DikiĢler yırtık kenarlarından biraz 

içerden, göze batmamasına özen gösterilerek ve kumaĢın yüzünden atılmalıdır. 

 

Çoraplardaki delikler çorabın rengine ve dokusuna uyan bir iplikle onarılmalıdır. 

Deliğin bir yanından öbürüne düz dikiĢ dikilir; dikiĢler kenarlardan oldukça içeride zayıf 

noktaları sağlamlaĢtıracak ve çorabın kaçan ilmeklerini yakalayacak biçimde olmalıdır. Bir 

dizi düz dikiĢ de birincilere dik açı yapacak biçimde ve kumaĢ dokur ya da sepet örer gibi 

iğneyi bir alttan bir üstten geçirerek atılır. Örme dokular dokuma kumaĢlara göre daha esnek 

olduğundan ipliğin çok sıkı çekilmemesi gerekir. 

 

3.1.4. Yamayarak Onarım 
 

Pamuklu, keten, ipekli giyim ve ev eĢyalarına uygulanır. Onarılan yere kare, 

dikdörtgen, üçgen veya yuvarlak Ģekilde yama konulur. Açık veya kapalı dikiĢle dikilir. 

Uygun bir kumaĢ parçasını deliğin altına koyarak yapılan yama olabildiğince düzgün 

dikilmelidir. Yamalar genellikle giysilerin diz ve dirseklerini sağlamlaĢtırmak için kullanılır. 

 

 

Resim 3.3: Yama 

 



 

 35 

 Açık dikiĢli bir kare yamanın yapılıĢı: Kare yama, yırtık eĢyanın orta yerinde 

veya dikiĢten uzakta olduğu zaman uygulanır. 

 Yamaya kare Ģekli verilir. 

 Yamalık parça dörtkenarından 2‟Ģer cm büyük olarak kesilir. 

 Her iki parçada kare kenarlarının orta yerleri teyelle iĢaret edilir. 

 Yamalık parçanın 4 kenarı 1 cm ters tarafa kıvrılıp ütülenir. 

 Yamanacak parçanın köĢeleri 1 cm verev kesilir. 

 Kenarlar tersine kıvrılarak ütülenir. 

 Yama parçası yerine yerleĢtirilip ortadan köĢeye doğru teyellenir. Sonra 

dikilir. KöĢenin sağlam olmasına dikkat edilir. 

 Teyeller sökülür, ütülenir. KöĢelerde ki fazlalıklar kesilir. Sürfilesi 

yapılıp ütülenir. 

 

 Kapalı dikiĢli bir kare yamanın yapılıĢı: fazla yıkanan kumaĢlara uygulanır. 

Dayanıklıdır. DikiĢ payları ters tarafından bastırılarak dikildiği için kapalı yama 

denilmektedir. 

 Yamanın Ģekli saptanır. 

 Yamalık parça 4 kenardan ikiĢer cm fazla bırakılarak kesilir. Boy ipliği 

yönü iĢaret edilir. 

 Her iki parça kenarlarının orta iĢaretleri alınır. 

 Ġki parçanın tersi tersine, boy iplikleri aynı yönde orta iĢaretleri 

karĢılaĢtırılır. Yamalık parça diğerinden 1 cm tutulur. Yamanan parçanın 

kenarından 1 cm aĢağıdan ve orta yerden köĢeye doğru teyellenir. 

 Teyel üzerinden küçük oyulgama dikiĢi ile dikilir. KöĢeden diğer kenara 

dönülecek noktaya gelince son dikiĢ sağlamlaĢtırılıp köĢe verev kesilir. 

 KöĢe dönülür. Ġkinci, üçüncü ve yarım kalan dördüncü kenar aynı Ģekilde 

teyellenip dikilir. KöĢeler çıtlatılır. 

 DikiĢ payı 4 mm Kalınlığında kıvrılır. Fazlalıklar kesilir. Teyellenir. 

Yüzünden görünmeyecek kadar küçük baskı dikiĢi yapılır 

 

3.1.5 Düğme dikme 
 

Giyim ve çeĢitli eĢyaların iki ucunu tutturmada kullanılan kapatıcıya “düğme” denir. 

Düğme dikimi, düğmenin modeline göre değiĢir. Dikilecek düğme için iplik, iki kat yapılır. 

Düğmeler iki Ģekilde dikilir: 

 

 Alttan delikli düğmeler: Düğme dikilecek yer saptanır. Ġğne, iĢaretlenen yere 

batırılır, düğmenin dikilecek yerine geçirilir. Ġplik hafif bol bırakılarak iĢlem 

birkaç kez tekrarlanır. 

 Üstten delikli düğmeler: Düğme dikilecek yer saptanır. Düğme iĢaretlenen yere 

koyulur. Ġlik enine açılmıĢ ise düğme delikleri yatay, ilik boyuna açılmıĢ ise 

düğme delikleri dikey koyulur. Düğme delikleri ile kumaĢ arası, kumaĢ kalınlığı 

dikkate alınarak ayaklı dikilir. Düğme ile kumaĢ arasında bolluk verilen iplik 

sıkıca sarılır. Ġplik terse alınıp kesilir. 
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Resim 3.4: Düğmeler 

 

3.1.6. Fermuar Dikme 

 

Fermuar, diĢlerin üzerine dizili bulunduğu iki Ģeritle bu diĢleri kavrayarak hareket 

edebilen bir parçadan (elciklerden) oluĢur. Elcikler çekildiğinde iki Ģeridi birbirine birleĢtirir 

ve üzerindeki diĢlerin kenetlenmesini sağlar, ters yöne çekildiğinde onları ayırır. Giysilerin 

açık uçlarını birleĢtirmede kullanılan bu düzeneğe fermuar denir. Fermuar dikimi: 

 

 Elde dikim 

 

Fermuarın boyu saptanır. Sağ tarafın dikiĢ payı ütülenir. Sol taraf dikiĢ hizasından 2 

mm kaydırılarak ütülenir. Fermuarın baĢlama yeri belden 1 cm aĢağıda olacak Ģekilde sol 

tarafa yerleĢtirilip teyellenir. Teyellenen kısım elde baskı yapılarak tutturulur. Sağ taraf, 

fermuar görünmeyecek Ģekilde sol tarafın üzerine kapatılıp teyellenir. Ġplikler temizlenerek 

ütülenir. 

 

 Makinede dikim 

 

Fermuarın boyu saptanır. Sol taraf dikiĢ hizasından 2 mm kaydırılarak ütülenir. 

Fermuar açıklığının sağ kenarı dikiĢin devamı olacak Ģekilde bele kadar ütülenir. Makineye 

fermuar ayağı takılır. Fermuar dikiĢ payı ile bel dikiĢ payı aynı hizada yerleĢtirilir. Arka sol 

kenara fermuar diĢleri dıĢarıda kalacak Ģekilde yerleĢtirilir. Arka ortanın sağ tarafına 8-10 

mm Mesafede, aĢağıdan baĢlayarak bele doğru dikilir ve ütülenir. 
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Resim 3.5: Fermuar çeĢitleri 

3.1.7. Agraf Dikme 
 

Bir giysinin iki yanını bitiĢtirmeye yarayan ve metal bir halka ile bir çengelden oluĢan 

araçtır. Giysilerde kullanılan agraf çeĢitleri Ģunlardır: 
 

 Basit agraflar: Giysilerin gerekli yerlerini bir noktada birleĢtirmeye yarar. 

Metalden yapılmıĢtır.1‟den 8‟e kadar numaraları vardır.1 en büyük, 8 en küçük 

agraftır. 

 ġerit agraflar: Piyasada metreler halinde bulunur. Ġki Ģerit üzerine karĢılıklı 

olarak basit agrafların sıralanması ile meydana getirilir. 

 Kürk agrafları: Kürklerin kapanmasında kullanılır. 

 

Resim 3.6: Agraf 
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3.1.8. Çıt çıt 
 

Metal ve plastikten hazırlanan, kapama amaçlı gereçlerdir. Baskı pimi adı da verilir; 

siyah, gümüĢ rengi veya Ģeffaf renkte mevcuttur ve ince, görünmez bir tutturmanın gerekli 

olduğu yerde kullanılır. Çıt çıt iki parçadan oluĢur ve üst üste kapamalarda kullanılır. Ġç 

çamaĢırlarında daha çok kullanılır. 

 

 

Resim 3.7: Çıt Çıt 

 

 Önce erkek çıtçıt dikilir. 

 Ucunu sabunla  iĢaretlenir. 

 Çıtçıtın karĢılığının gelmesi gerektiği yere bu kısmı götürüp hafif bastırılır. 

 Çıtçıtın dikilmesi gerektiği yer belli olur. 

 DikiĢ dikerken yağlı gibi çizgi taĢını kullanmak tercih edilebilir. 

 Bu kısmını dikmeden önce çıt çıtın ortasında küçük bir delik vardır. Bir toplu 

iğne ile sabitlenebilir ve kayma engellenir. 

 Dikme iĢlemi her iki tarafta yapılır. 

 

3.2. Giyim EĢyalarının Bakımı 
 

Giyim eĢyalarının uzun süre kullanılabilmesi için yıkama ve ütüleme özelliklerine 

dikkat edilmesi gerekir. Yıkamada, kuru temizlemede, ütülemede Ģunlara dikkat 

edilmelidir: 
 

 Giyim eĢyalarının hazırlanmasında kullanılan malzemeler hakkında bilgi sahibi 

olmak (KumaĢların lif özellikleri, deri, hasır, metal gibi aksesuarların özellikleri 

gibi.), 

 Giyimin vücut özelliklerine uygunluğunu denemek, 

 EĢyanın dikiĢ özelliklerinin uygunluğunu incelemek, 

 Etiket bilgilerini inceleyerek bakımı ve temizliği ile ilgili bilgi sahibi olmak, 

 Herhangi bir yerinde üretim hatası veya sonradan meydana gelmiĢ özrünün 

(yırtık, eksik aksesuar vb.) bulunup bulunmadığını incelemek, 

 EĢyaya sahip olduktan sonra, kullanırken olası tehlikelerden korumak (yanık, 

lekelenme, esneme, solma vb.), 

 Ġhtiyaç duyulan sıklıkta uygun temizlik malzemesi ve yöntem kullanarak 

(etiketteki talimatlara da uygun olarak) temizliğini yapmak, 
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 Kullanılmadığı zamanlarda nemsiz, havadar ortamlarda ama toz, güneĢ ıĢığı vb. 

etkilerden korunacak Ģekilde tercihen ahĢap elbise dolaplarında muhafaza 

etmek, 

 Giysileri askısı ile dolaba yerleĢtirmek, ancak esneme, askı izi olma ihtimali 

varsa katlayarak yerleĢtirmek, 

 HaĢerelerden korumak için özellikle yünlülerin bulunduğu dolaplarda naftalin 

bulundurmak, 

 Kirlenen eĢyalar temizlenecek zamana kadar özel sepet, torba, kutu vb. yerlerde 

muhafaza etmek, 

 Özellikle ev dıĢında giyilen eĢyaları eve geldikten sonra çıkarıp, havalandırmak, 

silkelemek gerekiyorsa silip ütüledikten sonra yerine yerleĢtirmek. 

 

BileĢiminde protein, karbonhidrat, yağ bulunan çoğu organik yapıdaki atıklar 

mikroorganizmaların yaĢayabileceği, üreyebileceği uygun ortamlardır. Bu 

mikroorganizmaların en tehlikelilerinden olan hastalık yapıcı bakteriler, besin maddeleri, 

nem, oksijen ve uygun sıcaklığın bulunduğu her yerde hızla çoğalarak enfeksiyona sebep 

olurlar. Özellikle giysilerin en çok kirlenen yaka çevresi, kol ağzı vb. bölümleri ile vücutla 

doğrudan temas eden iç çamaĢırlarda biriken kirler fizyolojik sağlığı tehdit ettiği gibi 

bulaĢıcı hastalıkların yayılma riskini de arttırır. Temizlik, fizyolojik sağlık kadar bireyin ruh 

sağlığını da (psikolojik sağlık) etkiler. Temizliği yapılmıĢ giyim ve ev eĢyalarını kullanmak 

bireyin kendini rahat, huzurlu ve güvenli hissetmesini sağlar. Kirli giyim eĢyaları ile ev 

eĢyalarını kullanmak ise tam tersi bireyin; huzursuzluk, güvensizlik, kaygı gibi duyguları 

yaĢamasına yol açabilir. 

 

Temizliğin diğer bir yönü de bireyin sosyal iliĢkileri ile ilgilidir, insan iliĢkilerinin 

belli koĢullarda kurulduğu ve devam ettirildiği, okul, iĢ yeri, çarĢı, pazar vb. yerler ile daha 

samimi ve içten duyguların paylaĢıldığı ev ortamında eĢyaların temizliği toplumsal sağlık 

(sosyal denge ve uyum) bakımından da önemlidir. Mikroorganizmalar aynı zamanda yünlü 

ipekli gibi hayvansal kaynaklı liflerden dokunmuĢ eĢyalara zarar verirler. Hem insan 

sağlığının korunması, hem de ev ve giyim eĢyalarının uzun zaman kullanılabilmesi 

bakımından temizliklerinin; ihtiyaç duyulduğu sıklıkta, uygun araç gereçlerle ve uygun 

yöntemle yapılması gerekmektedir. 



 

 40 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Giyim eĢyalarının bakımı ile ilgili bozuk olan bir kıyafetinizin fermuar değiĢimini elde 

yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Fermuar onarımı yapacağınız giyim ya 

da ev eĢyanızı belirleyiniz. 

 Acil onarım gerektiren giyim eĢyası 

seçebilirsiniz. 

 Fermuarı değiĢtirmek için gerekli 

malzemeleri belirleyiniz. 

 Fermuarı, dikiĢ malzemelerinizi 

hazırlayabilirsiniz. 

 Giyim eĢyasını hazırlayabilirsiniz. 

 Fermuarı değiĢtirmek için gerekli ortamı 

hazırlayınız. 
 Aydınlık bir ortam seçebilirsiniz. 

 Fermuarınızın boyunu belirleyiniz. 

 Kullanılacak fermuar ve değiĢecek 

fermuarın aynı boyda olmasına dikkat 

edebilirsiniz. 

 Sol taraf dikiĢ hizasından 2 mm 

kaydırarak ütüleyiniz. 

 Mezür kullanarak ölçümleri hatasız 

yapabilirsiniz. 

 Fermuarı baĢlama yerine yerleĢtiriniz.  Bel tarafından yerleĢtirebilirsiniz. 

 Fermuarı teyelleyiniz. 

 Belden 1 cm aĢağıdan 

yerleĢtirebilirsiniz. 

 Sol tarafa yerleĢtirerek 

teyelleyebilirsiniz. 

 Teyellenen kısmı elde baskı yapılarak 

tutturabilirsiniz. 

 Sağ taraf, fermuar görünmeyecek 

Ģekilde sol tarafın üzerine kapatılıp 

teyelleyebilirsiniz. 

 Onarımın son kontrolünü yapınız. 
 Ġplikleri temizleyebilirsiniz. 

 Ütüsünü yapabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde 

verilen bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Klasik bir takımın pantolon boyu kısaltılıyorsa, ayakkabı giyildiğinde paça 

boyunun arkadan yere değmemesi ve önde çok potluk yapmaması gerekir.  

2. (   ) Alçak boy uzatılmak isteniyorsa, topuklu ayakkabı ile kullanmak için paçaların 

uzun alınması gerekir. 

3. (   ) Etek baskısında sürfile baskı uygulanmaz. 

4. (   ) Örme dokular dokuma kumaĢlara göre daha esnek olduğundan ipliğin çok sıkı 

çekilmemesi gerekir. 

5. (   ) Fermuarın elde dikimde sol taraf dikiĢ hizasından 2 mm kaydırılarak ütülenir. 

6. (   ) Basit agraflar kürklerin kapatılmasında kullanılır. 

7. (   ) Çıt çıt metal ve plastikten hazırlanan, kapama amaçlı gereçlerdir. 

8. (   ) Ġdeal pantolon paçasına karar verirken, giyilecek ayakkabı ile denenmesi ve ona 

göre ölçü alınması gerekir. 

9. (   ) Etek baskısında daha çok sürfile baskı uygulanır. 

10. (   ) Pamuklu, keten, ipekli giyim ve ev eĢyalarına uygulanır. Onarılan yere kare, 

dikdörtgen, üçgen veya yuvarlak Ģekilde yama konulur. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Bakımın temel amacının; ekipmanların, sistemlerin, tesislerin ve tesisatlarını faydalı    

…………….  ……………. uzatmaktır. 

2. ………….  …………, tesisat ya da eĢya hasara uğramadan önlemek veya geciktirmek 

ve ek olarak meydana gelen arızaların Ģiddetini azaltmak amacıyla uygulanır. 

3. Bakım ve onarım faaliyetlerini ayrıca; planlı bakım ve onarım, plansız bakım ve 

onarım olaraktan ……………….. 

4. Çatlaklar en çok rastlanan …………. tiplerindendir. 

5. Arızalı duruma ölçü aletlerini kullanarak ………….  ………….  muayenesi 

yapılabilir.  

6. Ev eĢyalarının ve ekipmanların bakım ve onarımı için insana ve yoğun bir …………  

…………………  ihtiyaç duyulmaktadır. 

7. Özellikle ………………..  …………….. ve tesisatlarında iĢi bilmeyenlerin nereye 

kadar bakım ve onarım yapılabileceğinin sınırlarının iyi çizilmesi gerekir. 

8. Evde giyim ve ev eĢyalarının onarımı için ve ……………..  ………………. için 

gerekli malzemeler bulundurulmalıdır. 

 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

9. (   ) Dondurucu bölümünün kapısı uzun süre açık kaldığı için uygun sıcaklığa 

ulaĢılamıyorsa cihaz çalıĢırken iteleyerek duvara yaklaĢtırılmalıdır. 

10. (   ) ÇamaĢır makinesi yıkama suyunu çok uzun sürede ısıtıyor ise sebeplerden biri de 

rezistans kireç bağlamıĢ olabilir. Yenisi ile değiĢtirilir veya kireç sökücü maddeler ile 

temizlenmesi sağlanır. 

11. (   ) Sifonları sökmeden yağ ve kireç çözücü kimyasal maddeler kullanılarak değil 

sadece su ile temizlenir. 

12. (   ) Muslukların contaları zamanla yassılaĢır, yıpranarak esnekliklerini ve dirençlerini 

kaybeder. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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13. (   ) AhĢap eĢyaların boyama iĢlemi yaparken her yerini eĢit olarak boyanmasana gerek 

yoktur. 

14. (   ) Ankastre ürünler için özel krem ve parlatıcılar kullanılması daha baĢarılı sonuç 

alınmasını sağlar. 

15. (   ) Yamalar genellikle giysilerin diz ve dirseklerini sağlamlaĢtırmak için kullanılır. 

16. (   ) Açık dikiĢli yama fazla yıkanan kumaĢlara uygulanır. 

17. (   ) Giyim ve çeĢitli eĢyaların iki ucunu tutturmada kullanılan kapatıcıya „düğme 

‟denir. 

18. (   ) Alttan delikli düğmeler Düğme delikleri ile kumaĢ arası, kumaĢ kalınlığı dikkate 

alınarak ayaklı dikilir. 

19. (   ) Fermuar, diĢlerin üzerinde dizili bulunduğu iki Ģeritle bu diĢleri kavrayarak 

hareket edebilen parçalardan oluĢur. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 YanlıĢ 
4 YanlıĢ 
5 YanlıĢ 
6 Doğru 

7 YanlıĢ 

8 Doğru 

9 Doğru 

10 YanlıĢ 

11 Doğru 

12 Doğru 
13 Doğru 
14 Doğru 
15 YanlıĢ 
16 YanlıĢ 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 
2 Doğru 
3 Doğru 
4 YanlıĢ 

5 Doğru 
6 Doğru 
7 Doğru 
8 Doğru 
9 Doğru 
10 YanlıĢ 
11 YanlıĢ 
12 YanlıĢ 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 
2 Doğru 
3 YanlıĢ 

4 Doğru 

5 YanlıĢ 
6 YanlıĢ 
7 Doğru 
8 Doğru 
9 Doğru 
10 Doğru 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 ÇalıĢma Sürelerini 

2 Önleyici Bakım 

3 Sınıflayabiliriz 

4 Arıza 

5 Somut Durum 

6 Ġnsan Becerisine 

7 Elektrikli Araçlarda 

8 DikiĢ Onarımları 

9 YanlıĢ 

10 Doğru 

11 YanlıĢ 

12 Doğru 
13 Doğru 
14 Doğru 
15 Doğru 
16 YanlıĢ 

17 Doğru 

18 YanlıĢ 

19 Doğru 
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