
DERS BİLGİ FORMU 

DERSİN ADI ATÖLYE 

DERSİN SINIFI 9. Sınıf  

DERSİN SÜRESİ Haftalık 7 Ders Saati 

DERSİN AMACI 

Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ulusal 
ve uluslararası standartlar doğrultusunda 1/1 ölçekli giysi kalıpları 
hazırlama,hazırlanmış kalıplar doğrultusunda giysi dikimi ile ilgili 
bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. 

DERSİN 
ÖĞRENME 
KAZANIMLARI 

1. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak giysi ham madde ve 
yüzey özelliklerini belirleyip uygun tekstil yüzeyinin seçimini 
yapar. 

2. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kalite niteliklerine 
uygun temel dikiş teknik çalışmalarını yapar. 

3. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kalite niteliklerine 
uygun kalıp hazırlama ve ölçü alma tekniklerini uygular. 

4. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak 2-6 yaş çocuğu için 
çeşitli giysi parçası kalıplarının çizim işlemlerini yapar. 

5. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak model uygulamalı 
etek kalıbının çizimini ve kalıplara uygun kesilmiş etek dikim 
işlemlerini yapar. 

6. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak beden ölçülerine 
uygun yuvarlak örme kumaş giysi üretimi için giysi kalıbının 
çizimini ve kalıplara uygun kesilmiş  dikim işlemlerini yapar. 

EĞİTİM-
ÖĞRETİM ORTAM 
VE DONANIMI 

Ortam:Kalıp/Uygulama Atölyesi, 
Donanım:Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, 
yazıcı/tarayıcı,bilgisayar destekli kalıp hazırlama programları,çizim 
araçları, sanayi tipi düz dikiş makineleri, overlok makineleri, reçme 
makineleri, kesim motorları, sanayi tipi buharlı ütüler, cansız 
mankenler ve tüm dikiş malzemeleri sağlanmalıdır. 

ÖLÇME VE 
DEĞERLENDİRME 

Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar 
değerlendirilirken; açık uçlu, çoktan seçmeli, kısa cevaplı, doğru 
yanlış ve eşleştirme türü maddeler(sorular) kullanılabilir. Bunun 
yanında Performans testleri ile süreç, ürün veya her ikisi birden 
değerlendirilebilir. Süreç değerlendirmede sıklıkla kontrol listeleri ve 
gözlem formları, ürün değerlendirme de ise derecelendirme ölçekleri 
kullanılabilir. 

KAZANIM SAYISI 
VE SÜRE 
TABLOSU 

ÖĞRENME 
BİRİMİ 

KAZANIM 
SAYISI DERS SAATİ ORAN (%) 

Giyimde ham 
madde ve yüzey 
özellikleri 
 

3 21 8,33 



Temel dikiş 
teknikleri 
 

6 84 33,33 

Kalıp hazırlama 
ve ölçü alma 
teknikleri 

3 14 5,55 

2–6 yaş çocuk 
kalıpları 7 28 11,12 

Temel etek 
üretimi 11 77 30,55 

Yuvarlak örme 
kumaş giysi 
üretimi 

7 28 11,12 

TOPLAM 37 252 100 

 

 

 

 

ÖĞRENME 
BİRİMİ KONULAR ÖĞRENME BİRİMİ KAZANIMLARI ve 

KAZANIM  AÇIKLAMALARI 

Giyimde ham 
madde ve 
yüzey  
Özellikleri 
 
 
 
 

 

 

1. Giysi türleri 
2. Lif çeşitleri 
3. İplik özellikleri 
4. Tekstil yüzeyleri ve 

terbiye işlemleri 
 

 
 
 
 
 

 

1. Giysi türleri sınıflandırır. 
• İç giyim- dış giyim- üst giyim giysi 

parçalarını sıralar. 
• Kadın-erkek-çocuk giyim giysi 

parçalarını sıralar. 
• Üst beden-alt beden giysi parçalarını 

sıralar. 
• Farklı gruplamalara örnekler verir. 

2. Lif çeşitlerini sıralar. 
• Tekstilin tanımı, ülkemizdeki yeri ve 

önemi açıklanır. 
• Tekstil liflerini tanımlanır. 
• Tekstil liflerini sınıflandırılır. 
• Lif karışımlarını ayırt edilir. 
• Lif çeşitlerini fiziksel ve kimyasal 

deneylerle saptama yöntemlerini 
açıklanır. 

• Tekstil liflerinin kullanım ve bakım 
özelliklerini açıklanır. 
 

3. İplik özelliklerini sıralar. 



• Dikiş ipliği kataloğunu doğru olarak 
okunur. 

• Kumaşa uygun dikiş ipliğini 
katalogdan gösterilir. 
 

4. Tekstil yüzeyleri ve terbiye işlemlerini 
sınıflandırır. 

• Tekstil yüzeylerini tanımlanır. 
• Tekstil yüzeylerini sınıflandırılır. 
• Boya ve apreyi tanımlanır. 
• Boya ve apre işlemlerini 

sınıflandırılır. 
• Apreleme işleminin tekstil 

yüzeylerine kazandırdıklarını 
açıklanır. 

• Tekstil terbiyesinde ön işlemleri 
sıralanır. 

• Tekstil yüzeyi çeşitlerini belirlenir. 
• Yüzeyler arasındaki farklılıklara göre 

tekstil ürünlerini dikkatlice ayırt 
edilir. 

• Tekstil yüzeylerine dokunarak, farklı 
terbiye işlemlerini ayırt edilir. 

• Tekstil yüzeylerine dokunarak,  farklı 
apreleme işlemlerini ayırt edilir. 

 

Temel dikiş 
teknikleri 

 

1. El dikiş teknik 
çalışmaları  

2. Makinede dikiş teknik 
çalışmaları  

3. Düz sanayi makinesinde 
dikim egzersizleri yapar. 

4. Düz sanayi dikiş 
makinesinin temizlik ve 
bakımını yapar 

5. Overlok dikiş teknik 
çalışmaları  

6. Ütüleme teknik 
çalışmaları  

7. Temel dikiş teknik 
çalışmaları  

8. Giyside süsleme 
çalışmaları 

1. El dikiş teknik çalışmalarını yapar. 
 

• Elde dikiş tekniklerinde kullanılan 
temel kavramları tanımlanır. 

• Teyel çeşitlerinin isimleri sıralanır. 
• Baskı çeşitlerini kullanım alanlarına 

göre açıklanır. 
• Örme ilik çeşitlerinin isimleri 

sıralanır. 
• Teyel çeşitleri uygulanır. 
• Baskı çeşitleri yapılır. 
• İlik-düğme yeri tespit edilir. 
• İlik elde örülür. 
• Düğme elde dikilir. 

 
2.  Makinede dikiş teknik çalışmalarını 

yapar. 
• Makinede düz dikiş tanımlanır. 
• Dikiş çeşitleri sıralanır. 
• Dikiş oluşumu açıklanır. 
• Dikiş makinesinin çeşitleri ve 

bölümleri sıralanır. 



• Makineye ayak takma işlemi 
uygulanır. 

• Makineye iğne takılır. 
• Makineye iplik takılır. 

 
3.  Overlok dikiş teknik çalışmalarını yapar. 

• Overlok makinesi çeşitleri sıralanır. 
• Overlok makinesi çeşitlerinin 

kullanım alanları açıklanır. 
• Overlok makinesi bölümleri 

açıklanır. 
• Overlok makinesi iğne numaraları 

sıralanır. 
• Overlok makinesine iğne takılır. 
• Overlok makinesine iplik takılır. 
• Overlok dikişi yaparken dikkat 

edilecek noktaları önem sırasına göre 
açıklanır. 

• Overlok makinesinde dikiş hataları 
listelenir. 

• Overlok makinesinde dikiş hatalarını 
düzeltme yolları sıralanır. 

• Overlok makinesini işlem sırasına 
göre kullanılır. 

• Overlok makinesi dikiş ayarı yapılır. 
• Overlok makinesinde kenar 

temizleme ve birleştirme dikiş 
işlemleri uygulanır. 

• Dikiş hatalarını giderme yöntemleri 
uygulanır. 

 
4. Ütüleme teknik çalışmaları yapar.  

• Ütülemenin tanımı yapılır. 
• Ütülemenin amacı açıklanır. 
• Ütü çeşitleri sıralanır. 
• Ütülemede kullanılan araç-gereçler 

sıralanır. 
• Ütüyü ve ütüleme ortamı hazırlanır. 
• Kumaşa göre ısı ayarı yapılır. 
• Tekstil ürünlerini ütülemede dikkat 

edilecek noktalar sıralanır. 
• Örme ve dokuma yüzeylerinin 

ütüleme işlemleri açıklanır. 
• Giysi çeşidine uygun ütüleme yapılır. 
• Ütünün temizlik ve bakımı yapılır. 
• Leke tanımlanır. 
• Kumaş üzerindeki leke türleri 

açıklanır. 



• Leke çıkarma teknikleri sıralanır. 
• Leke çıkarıcılar listelenir. 
• Leke çıkarmada kullanılan araçların 

isimleri listelenir. 
• Kumaş üzerindeki leke türü tespit 

edilir. 
• Leke çıkarma işlemleri sırasıyla 

yapılır. 
 

5. Temel dikiş teknik çalışmalarını yapar. 
• Overlok ile kenar temizlenir. 
• Makinede kıvırarak ile kenar 

temizlenir. 
• Baskı dikiş ile kenar temizlenir. 
• Biye ile kenar temizlenir. 
• Pervaz ile kenar temizlenir. 
• Köşe çalışması yapılır. 
• Pili çeşitleri ve nervür çalışmaları 

yapılır. 
• Yapılan işlemleri kontrol edilir. 

 
6. Giyside süsleme çalışmalarını yapar. 

• Giyimde süslemeyi tanımlanır. 
• Süsleme çeşitlerini listelenir. 
• Modele uygun süsleme seçiminde 

dikkat edilecek noktaları sıralanır. 
• Aksesuar tanımlanır. 
• Aksesuar çeşitleri sıralanır. 
• Modele uygun aksesuar seçiminde 

dikkat edilecek noktalar sıralanır. 
• Süsleme teknik çalışmaları açıklanır. 
• Modele uygun süsleme malzemeleri 

seçilir. 
• Modele uygun aksesuar seçilir. 
• Süsleme teknik çalışmaları yapılır. 
• Fantezi kumaş çeşitleri sıralanır. 
• Fantezi kumaş özellikleri açıklanır. 
• Fantezi kumaşlarda dikim teknikleri 

açıklanır. 
• Fantezi kumaşlar gruplandırılır. 
• Fantezi kumaşlarda dikim teknikleri 

uygulanır. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalıp Hazırlama 
ve Ölçü Alma 

Teknikleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Kalıp hazırlama 
teknikleri 

2. Ölçü alma 
teknikleri 

3. Teknik föy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Kalıp hazırlama tekniklerini uygular. 
• Kalıp elde etme tekniklerini sıralar. 
• Standart ölçü tablosundan gerekli 

ölçüleri okur. 
• Standart ölçü tablosundan 

yararlanarak kalıp elde eder. 
• Hazır kalıplardan kalıp elde eder. 
• Numune üzerinden ölçü almada 

dikkat edilecek noktaları göstererek 
anlatır. 

• Numune üzerinden ölçü alır. 
• Drapaj yöntemiyle kalıp elde eder. 
• Farklı yöntemlerle kalıp elde eder. 

 
2. Ölçü alma tekniklerini (Kadın/Erkek 

/Çocuk)uygular. 
 

• İnsan vücudu ölçü ve oranlarını 
açıklar. 

• Vücut tiplerini ve duruş tiplerini 
açıklar. 

• Temel ölçüler ve yardımcı ölçüler 
arasındaki farkı açıklar. 

• Ölçü almada kullanılan araç ve 
gereçleri sıralar. 

• Farklı vücut tipleri üzerinden ölçü 
alır. 

• Giysi seçiminde dikkat edilecek 
noktaları ve ölçü almada dikkat 
edilecek noktaları sıralar. 

• Vücut tiplerine uygun giysi seçer. 
 
 

3. Teknik föy kullanır(okur). 
 

• Hazır teknik föy örnekleri okur. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Giysi için gerekli ölçüleri hazırlar. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-6 yaş çocuk 
giysi kalıpları 

 
1. Giysi için gerekli ölçüleri 

standart ölçü tablosundan 
kullanma 

2.  2–6 yaş sweatshirt kalıbı  
3. 2–6 yaş temel pantolon 

kalıbı 
4. 2–6 yaş temel etek kalıbı  
5. 2–6 yaş model 

uygulamalı etek kalıbı 
6. 2–6 yaş model 

uygulamalı etek şablonu  
7. 2–6 yaş model 

uygulamalı etek ana ve 
yardımcı malzeme hesabı  

 
 

• Giysi için gerekli ölçüleri belirler. 
• Standart ölçü tablosundan gerekli 

ölçüleri alır. 
2. 2–6 yaş sweatshirt kalıbını çizer. 

• Standart ölçü tablosundan 2-6 yaş 
sweatshirt için ölçü alma işlemleri 
açıklanır. 

• 2-6 yaş sweatshirt kalıbı çizim 
işlemleri sıralanır. 

• 2-6 yaş sweatshirt kalıbı için ölçü 
alma işlemleri açıklanır. 

• 2-6 yaş sweatshirt kalıbı şablonu 
hazırlama işlemleri açıklanır. 

• 2-6 yaş sweatshirt kalıbı çizimi 
yapılır. 

• 2-6 yaş sweatshirt kalıbı şablonu 
hazırlanır 

 
3. 2–6 yaş temel pantolon kalıbını çizer. 

• Temel pantolon tanımlanır. 
• Pantolon çeşitleri sıralanır. 
• 2-6 yaş temel pantolon için ölçü alma 

işlemleri sıralanır. 
• 2-6 yaş temel pantolon kalıbı çizim 

işlemleri kontrol edilir. 
• 2-6 yaş temel pantolon için ölçü 

alınır. 
• 2-6 yaş temel pantolon çizimi yapılır. 

 
 

4. 2–6 yaş temel etek kalıbını çizer. 
• Standart ölçü tablosundan 2-6 yaş 

temel etek kalıbı için ölçü alma 
işlemleri açıklanır. 

• 2-6 yaş temel etek kalıbı çizim 
işlemleri sıralanır. 

• Temel etek kalıbı şablon hazırlama 
işlemleri sıralanır. 

• Vücut üzerinden 2-6 yaş temel etek 
için gerekli ölçüler alınır. 

• 2-6 yaş temel etek kalıbı çizimi 
yapılır. 

• 2-6 yaş temel etek kalıbı şablonu 
hazırlanır. 
 

5. 2–6 yaş model uygulamalı etek kalıbını 
hazırlar. 

• Model analizi açıklanır. 



• Etek model uygulama işlemleri 
sıralanır. 

• Model uygulamalı etek açma 
işlemleri açıklanır. 

• Model uygulamalı etek şablonu 
hazırlama işlemleri sıralanır. 

• Model uygulamalı etek astar şablonu 
hazırlama işlemleri açıklanır. 

• Model uygulamalı etek kalıpları 
kontrol edilir. 

• Model uygulamalı etek kalıbı 
hazırlanır. 

• Model uygulamalı etek kalıbı açma 
işlemleri yapılır. 

 
 

6. 2–6 yaş model uygulamalı etek şablonunu 
hazırlar. 

• Model uygulamalı etek ve astar 
şablonu hazırlanır. 

• Model uygulamalı etek kalıbı ve 
şablon kontrolleri yapılır. 

 
7. 2–6 yaş model uygulamalı etek ana ve 

yardımcı malzeme hesabı yapar. 
• Model uygulamalı 2-6 yaş çocuk 

eteğinde kullanılacak ana ve yardımcı 
malzemeleri sıralanır. 

• Model uygulamalı 2-6 yaş çocuk etek 
pastal planı hazırlama işlemleri 
sıralanır.  

• Model uygulamalı 2-6 yaş çocuk etek 
pastal planı hazırlanır. 

• Model uygulamalı 2-6 yaş çocuk etek 
pastal planı üzerinden metraj hesabı 
yapılır. 

 
 

 
Temel etek 
üretimi 

 

1. Giysi için gerekli 
ölçüleri beden üzerinden 
alma/standart ölçü 
tablosundan kullanma  

2. Temel  etek kalıbı  
3. Temel  etek ve astar 

şablonu  
4. Temel  etek ana ve 

yardımcı malzeme hesabı  
5. Parçalı etek ve şablon 

kalıbı  

1. Giysi için gerekli ölçüleri hazırlar. 
• Giysi için gerekli ölçüleri belirler. 
• Standart ölçü tablosundan gerekli 

ölçüleri alır. 
2. Temel etek kalıbı çizimini yapar. 

• Kalıp elde etme teknikleri açıklanır. 
• Temel etek çizimi için gerekli olan 

ölçüler listelenir.  
• Temel etek terimi tanımlanır. 
• Temel etek çizim işlem basamakları 



6. Daire sistemli etek 
kalıpları ve şablon 
kalıpları 

7. Etekte yırtmaç ve bel 
temizleme teknik 
çalışmaları 

8. Etekte kullanılan fermuar 
teknik çalışmaları 

9. Temel etek kesimi  
10. Temel etek dikimi  
11. Temel etek son ütü ve 

son kontrol işlemlerini  
 

 

sıralanır. 
• Temel etek çizimi yapılır. 

3. Temel etek ve astar şablonunu hazırlar. 
• Şablon tanımlanır. 
• Şablonun çeşitleri sıralanır.  
• Şablon üzerinde bulunması gereken 

yazı, işaret ve sembolleri örnek 
vererek listelenir. 

• Temel etek şablonu hazırlama 
işlemlerinin ana hatları açıklanır.  

• Temel etek astar şablonu hazırlama 
işlemleri açıklanır. 

• Temel  etek şablonu hazırlanır. 
• Temel etek astar şablonu hazırlar. 

4. Temel etek ana ve yardımcı malzeme 
hesabını yapar. 

• Pastal planı tanımlanır. 
• Pastal planı hazırlamada dikkat 

edilecek noktalar listelenir. 
• Etekte kullanılacak ana ve yardımcı 

malzemeler sıralanır.  
• Temel etek ve astar pastal planı 

hazırlama işlemleri sıralanır.  
• Metraj tanımlanır. 
• Pastal planı üzerinden metraj alma 

işlemleri sıralanır. 
• Temel etek pastal planı hazırlanır. 
• Astar pastal planı hazırlanır. 
• Pastal planı üzerinden metraj hesabı 

yapılır. 
 

5. Parçalı etek ve şablon kalıbını hazırlar. 
• 6 ve 8 parçalı etek tanımlanır. 
• 6 ve 8 parçalı etek arasındaki fark 

açıklanır. 
• 8 parçalı etek için ölçü hesaplaması 

açıklanır. 
• 8 parçalı etek şablonu hazırlama 

işlemleri sıralanır. 
• 6-8 parçalı etek astar şablonu 

hazırlama işlemleri listelenir. 
• 8 parçalı etek için ölçü hesaplaması 

yapılır. 
• 8 parçalı etek kalıbı hazırlanır. 
• 8 parçalı etek şablonu hazırlanır. 
• 8 parçalı etek astar şablonu hazırlanır. 

 
6. Daire sistemli etekler ve şablon kalıplarını  



hazırlar. 
• Beden üzerindeki farklı etek duruşları 

örnekler vererek açıklanır. 
• Daire, Kloş ve Koni etek tanımlanır. 
• Daire sistemli etekler arasındaki 

farklar açıklanır. 
• Daire sistemli etekler arasındaki 

farklar ayırt edilir. 
• Daire etek ölçü hesaplamaları yapılır. 
• Daire etek çizimi yapılır. 
• Koni etek ölçü hesaplamaları yapılır. 
• Koni etek çizimi yapılır. 
• Kloş etek ölçü hesaplamaları yapılır. 
• Kloş etek çizimi yapılır. 
• Kloş etek ve astar şablonu hazırlanır. 
• Kloş etek seri farkları tablosu 

açıklanır. 
• Kloş etek sıçrama noktaları ve 

yönleri açıklanır. 
• Kloş etek sıçrama oranları açıklanır. 
• Kloş etek çizimi yapılır. 
• Kloş etek astar çizimi yapılır. 
• Kloş etek seri çizimi yapılır. 
• Kloş etek astar seri çizimi yapılır. 
• Daire sistemli eteklerde kullanılan 

ana ve yardımcı malzemeleri 
açıklanır. 

• Kloş etek pastal planı hazırlama 
işlemleri sıralanır. 

• Kloş etek astar pastal planı hazırlama 
işlemleri sıralanır. 

• Kloş etek pastal planı hazırlanır. 
• Kloş etek astar pastal planı hazırlanır. 

 
7. Etekte kullanılan yırtmaç ve bel 

temizleme teknik çalışmalarını yapar. 
• Yırtmaç tanımlanır. 
• Yırtmacın giysideki önemi açıklanır.  
• Etekte kullanılan yırtmaç çeşitleri 

sıralanır. 
• Etek ucu açık yırtmaç çalışması 

yapılır. 
• Etek ucu kapalı yırtmaç çalışması 

yapılır. 
• Bel temizleme tekniklerinin isimleri 

sıralanır.  
• Kullanım yerine göre bel temizleme 

teknikleri açıklanır.  



• Kemerle bel temizleme çalışması 
yapılır. 

• Pervazla bel temizleme çalışması 
yapılır. 

• Kemer telasıyla bel temizleme 
çalışması yapılır. 

• Lastikle bel temizleme çalışması 
yapılır. 

• Astarla bel temizleme çalışması 
yapılır. 
 

8. Etekte kullanılan fermuar teknik 
çalışmaları yapar. 

• Fermuar çeşitlerini sıralanır. 
• Tek taraflı fermuar çalışması yapılır. 
• Çift taraflı fermuar çalışması yapılır. 
• Gizli fermuar çalışması yapılır. 

 
9. Temel etek kesimi yapar. 

• Temel etekte tekniğe uygun kesim 
yapmanın önemi açıklanır. 

• Temel  etek kesimi temel işlemleri 
sıralanır. 

• Temel  etek model analizi yapılır. 
• Eteğe uygun kalite nitelikleri 

belirlenir. 
• Etekte asgari çalışma talimatı 

hazırlanır. 
• Temel  etek kesimi yapılır. 
• Astar kesimi yapılır. 

 
 
 

10. Temel  etek dikimini yapar. 
• Dikim planının önemi açıklanır. 
• Dikim planı hazırlama işlemleri 

sıralanır. 
• Makine parkını belirleme işlemleri 

listelenir. 
• Asgari çalışma talimatları 

doğrultusunda dikim planı hazırlanır.  
• Dikim planı doğrultusunda makine 

parkı belirlenir. 
• Temel  etek dikimi yapılır. 

 
11. Temel  eteğin son ütü ve son kontrol 

işlemlerini yapar. 
• Son ütünün giysi üretimindeki yeri ve 



önemi açıklanır. 
• Temel (baz) etek son ütüleme 

işlemleri sıralanır. 
• Ütü ile düzeltilebilecek hataları ayırt 

edilir. 
• Duruş formu kontrolünün önemi ve 

amacı açıklanır. 
• Etek duruş formu kontrol yöntemleri 

açıklanır. 
• Temel etek son kontrol işlemleri 

sıralanır. 
• Temel  etek son ütüsü yapılır. 
• Temel  etek duruş formu yöntemleri 

uygulamalı olarak gösterilir. 
• Temel etek son kontrol işlemleri 

uygulanır. 
 

Yuvarlak 
Örme Kumaş 
Giysi Üretimi 

1. Giysi için gerekli 
ölçüleri beden üzerinden 
alma/standart ölçü 
tablosundan kullanma  

2. Tişört/ Sweatshirt kalıbı  
3. Tişört/ Sweatshirt şablon 

kalıbı  
4. Tişört/ Sweatshirt ana ve 

yardımcı malzeme hesabı  
5. Tişört/ Sweatshirt kesimi  
6. Tişört/ Sweatshirt dikimi  
7. Tişört/ Sweatshirt son 

ütü ve son kontrol 
işlemlerini  

 

1. Giysi için gerekli ölçüleri hazırlar. 
• Giysi için gerekli ölçüleri belirler. 
• Standart ölçü tablosundan gerekli 

ölçüleri alır. 
2. Tişört/ Sweatshirt kalıbını çizer. 

• Tişört/ Sweatshirt model analiz 
işlemleri açıklanır.  

• Tişört/ Sweatshirt kalıbı çizim 
işlemleri sıralanır.  

• Düz ve yuvarlak örme yüzey kumaş 
arasındaki esneme oran farkları 
açıklanır. 

• Model özelliklerini föy bilgi kartına 
işlenir. 

• Tişört kalıbını tekniğe uygun çizilir. 
 

2. Tişört/ Sweatshirt şablon kalıbını 
hazırlar. 

• Örme yüzeyli kumaşların özelliğine 
uygun şablonlama teknikleri 
açıklanır. 

• Tişört/ Sweatshirt şablonu hazırlama 
işlemleri sıralanır. 

• Tişört/ Sweatshirt şablonu hazırlanır. 
 

3. Tişört/ Sweatshirt ana ve yardımcı 
malzeme hesabı yapar. 

• Tişört/ Sweatshirt kullanılacak ana ve 
yardımcı malzemeleri sıralanır. 

• Örme yüzey kumaş hesabı yapmada 
dikkat edilecek noktalar açıklanır.  



• Tişört/ Sweatshirt için ana malzeme 
hesabı yapılır. 

• Tişört/ Sweatshirt için yardımcı 
malzeme hesabı yapılır. 

• Metrajı alınan kumaşın gramaj hesabı 
yapılır. 

 
4. Tişört/ Sweatshirt kesimi yapar. 

• Tişört/ Sweatshirt kalite nitelikleri 
açıklanır. 

• Tişört/ Sweatshirt kumaşını kesime 
hazırlama işlemleri sıralanır.  

• Uygulamaya yönelik asgari çalışma 
talimatı hazırlanır. 

• Tişört/ Sweatshirt dikimi kalite 
nitelikleri belirlenir. 

• Tişört/ Sweatshirt kalıbını kumaşa 
yerleştirme işlemleri yapılır. 

• Tişört/ Sweatshirt kesimi yapılır. 
 

5. Tişört/ Sweatshirt dikimi yapar. 
• Tişört/ Sweatshirt dikim planı 

hazırlama işlemlerinde dikkat 
edilecek noktalar açıklanır.  

• Tişört/ Sweatshirt dikim planı 
hazırlanır. 

• Makine parkı belirlenir. 
• Tişört/ Sweatshirt dikimi yapılır. 
 

6. Tişört/ Sweatshirt son ütü ve son kontrol 
işlemlerini yapar. 

• Tişört/ Sweatshirt son ütüleme 
işlemleri sıralanır. 

• Tişört/ Sweatshirt son ütüsü yapılır. 
• Tişört/ Sweatshirt son kontrolü 

yapılır. 
 

UYGULAMA FAALİYETLERİ/TEMRİNLER 

Uygulama faaliyeti/temrinler; ders kazanımına uygun olarak okulun fiziki kapasitesi ve donatımı, öğrenci 
sayısı göz önünde bulundurularak en fazla uygulama faaliyeti/temrini yaptıracak şekilde meslek alan zümre 
öğretmenler kurulu tarafından seçilir. Meslek alan zümre öğretmenleri tarafından aşağıda yer alan 
temrinlerden farklı temrinlerin uygulanmasına karar verilebilir. 

Giyimde ham 
madde ve yüzey 
özellikleri 
 

 
• Dikiş ipliği kataloğunu doğru olarak okuyarak kumaşa uygun dikiş 

ipliğini katalogdan gösterme 
• Tekstil yüzeyi çeşitlerini çeşitli testleri uygulayarak belirleme 



• Tekstil yüzeylerine dokunarak,terbiye ve apreleme işlemlerini ayırt etme 

Temel dikiş 
teknikleri 
 

• El dikiş teknik çalışmalarının yer aldığı ürün dosyası hazırlama 
• Makinede dikiş teknik çalışmalarının yer aldığı ürün dosyası hazırlama 
• Overlok dikiş teknik çalışmalarının yer aldığı ürün dosyası hazırlama 
• Ütüleme teknik çalışmalarını yapma 
• Temel dikiş teknik çalışmalarının yer aldığı ürün dosyası hazırlama 
• Giyside süsleme çalışmalarının yer aldığı ürün dosyası hazırlama 

Kalıp hazırlama 
ve ölçü alma 
teknikleri 

• Kalıp hazırlama tekniklerini uygulama 
• Ölçü alma tekniklerini uygulama 
• Teknik föy hazırlama 

2–6 yaş çocuk 
giysi kalıpları 

• Giysi için gerekli ölçüleri beden üzerinden veya ölçü tablosundan 
belirleme 

• 2–6 yaş sweatshirt, temel pantolon, temel etek kalıbı hazırlama 
• Model uygulamalı etek kalıbı ve şablonu hazırlama 
• 2–6 yaş model uygulamalı etek ana ve yardımcı malzeme hesabı 

işlemlerini yapma 
 

Temel etek 
üretimi 

• Farklı vücut tipleri üzerinden ölçü alma 
• Çeşitli giysilerin numuneleri üzerinden ölçü alma 
• Temel etek kalıbı,etek ve astar şablonu hazırlama 
• Temel etek ana ve yardımcı malzeme hesabı yapma 
• Parçalı etek kalıpları ve şablonlarını hazırlama 
• Daire sistemli etek kalıpları ve şablonlarını hazırlama 
• Etekte yırtmaç,bel temizleme ,fermuar teknik çalışmalarını yapma 
• Düz dar etek kesimi, dikimi ,son ütü ve son kontrol işlemlerini yapma 

 

Yuvarlak örme 
kumaş giysi 
üretimi 

• Giysi için gerekli ölçüleri beden üzerinden veya ölçü tablosundan 
belirleme 

• Tişört/ Sweatshirt kalıbı ve şablon kalıbı hazırlama 
• Tişört/ Sweatshirt ana ve yardımcı malzeme hesabı yapma 
• Tişört/ Sweatshirt kesimi, dikimi ,son ütü ve son kontrol işlemlerini 

yapma 
 

DERSİN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

1. Bu derste yer kazandırılması hedeflenen becerilerin kazanılabilmesi için her 
bireye/öğrenciye;  
Kalıp ve dikim uygulamaları için gerekli araç ve gereçlerin sağlanması gereklidir.  

2. Atölye ortamında uygulama faaliyetine ait bilgiler öğrencilere uygulama öncesi 
anlatılmalı, dersin öğrenme kazanımlarının öğrenciye tam olarak kazandırılması amacıyla 
birden fazla uygulama faaliyeti yaptırılmalıdır.  

3. 1/1 ölçülerde kalıpların ödev olarak hazırlatılması önerilir. 



4. Öğrencilere çeşitli ürünlerin maliyet hesaplamalarının hazırlatılması uygundur. 
5. Verilen bilgiler doğrultusunda 1/1 ölçülerde üretim yaptırılması esastır. 
6. Grup çalışmaları yaptırılarak iletişim becerileri ve ekiple işbirliği içinde çalışma 

becerilerinin gelişmesi sağlanmalıdır. 
7. Bu derste, verilen görevi yapma planlı, düzenli ve ekonomik olma değer, tutum ve 

davranışları ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir. 
 

 


