
DERS BĠLGĠ FORMU 

DERSĠN ADI TEMEL EV TEKSTĠLĠ ÜRETĠMĠ ATÖLYESĠ 

DERSĠN SINIFI 10.SINIF 

DERSĠN SÜRESĠ 9. DERS SAATİ 

DERSĠN AMACI 
Bu derste öğrenciye; ev tekstili üretimi yapma ile ilgili temel bilgi ve 
becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır 

DERSĠN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak nevresim modelini 
tasarlayıp oluşturduğu ürünü kullanıma hazırlar. 

2. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak masa örtüsü ve peçete 
modeli tasarlayıp oluşturduğu ürünü kullanıma hazırlar. 

3. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Standart ölçülere uygun 
hazırladığı kalıba ve modele göre hurç dikerek ürünü kullanıma 
hazırlar. 

4. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Kullanacağı yere uygun 
klozet takımı modeli tasarlayıp oluşturduğu ürünü kullanıma 
hazırlar. 

5. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kullanacağı yere uygun 
mutfak takımı modeli tasarlayıp ürünü kullanıma hazırlar. 

6. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çizdiği deseni bilgisayara 

aktarıp dikiş ve sargı tekniklerini desen üzerinde uygular. 

7. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bilgisayarlı nakış 

makinesinde basit işleme yapar. 

8. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak perde bağı modeli 
tasarlayıp modele uygun şekilde perde bağı diker. 

9. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak basit büzgülü perdeyi 
kullanacağı yere uygun şekilde kumaş hesabı yaparak  diker. 

10. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Pencere ölçüsüne ve 
modele uygun kumaş hesabı yaparak pilili perdeyi diker. 

11. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Pencere ölçüsüne ve 
modele uygun kumaş hesabı yaparak rustik perdeyi diker. 

12. İğne oyası, mekik oyası, tığ oyası ve firkete oyası tekniklerini 
modele göre uygular. 

 

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM 
ORTAM VE 
DONANIMI 

Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, ev tekstili ürünleri 

dikimi için uygun aydınlık ve geniş bir atölye ortamı, çalışma masası, 

sandalye, yardımcı araç- gereçler, kaynak kitaplar, kumaş örnekleri, 

süsleme örnekleri ve gereçleri, çeşitli ürün katalogları. 

ÖLÇME VE 
DEĞERLENDĠRME 

Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar 

değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli 

puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek 

kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme 

formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları 

sağlanabilir. 

KAZANIM SAYISI VE 

SÜRE TABLOSU 

ÖĞRENME BĠRĠMĠ 
KAZANIM 

SAYISI 
DERS SAATĠ ORAN (%) 

Nevresim Takımı 
Üretimi Yapmak 

4  27 8.33 



Masa Örtüsü ve 
Peçete Üretimi 
Yapmak 

5  27 
 

8.33 

Hurç Dikmek 6 18 5.55 

Banyo Takımları 
Üretmek 

6  18 5.55 

Mutfak Takımları 
üretmek 

6 54 16.70 

Desen 
Programında Basit 
Desen Çizim 
Teknikleri 
Uygulamak 

3 18 5.55 

Bilgisayarlı nakıĢ 
Makinesinde Basit 
ĠĢleme 

3 27 8.33 

Perde Aksesuarları 4 27 8.33 

Büzgülü Perdeler 3 27 8.33 

Pilili Perdeler 3 27 8.33 

Rustik Perdeler 3 27 8.33 

 Oyalar 3 27 8.33 

TOPLAM 49 324 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ÖĞRENME BĠRĠMĠ KONULAR ÖĞRENME BĠRĠMĠ KAZANIMLARI ve KAZANIM  

AÇIKLAMALARI 

Basit Nevresim 
Takımı Üretimi 

1. Nevresim takımı modeli 
tasarlama. 

2. Nevresim kumaşının 
kesimini yapma. 

3. Nevresim takımın dikme. 
4. Nevresim takımını 

kullanıma hazır hâle 
getirme. 

 

1. Nevresim takımı modeli tasarlar. 

2. Nevresim takımı kumaĢını standart ölçülerinde 

keser.  

3. Nevresim takımını diker. 

4. Nevresim takımını kullanıma hazır hâle getirir. 

 Süsleme konusuna girilmeden nevresim takımı 
diktirilir. 

Masa Örtüsü ve 
Peçete Üretimi  

1. Masa örtüsü ve peçete 
tasarlama. 

2. Masa örtüsü ve peçete 
kesimi. 

3. Masa örtüsü ve peçeteyi 
süsleme. 

4. Masa örtüsü ve peçeteyi 
dikme. 

5. Masa örtüsü ve peçeteleri 
kullanıma hazır hale 
getirme. 

 
1. Masa örtüsü ve peçetenin tasarımını yapar. 

 Model tasarlarken güncelliğe ve estetiğe dikkat edilir. 

2. Masa örtüsü ve peçeteleri standart ölçülerinde 
keser.  

3. Masa örtüsü ve peçeteleri süsler. 

 Süsleme teknikleri dersi ile uyumlu olarak ders işlenir. 
4. Masa örtüsü ve peçeteleri diker. 
5. Masa örtüsü ve peçeteleri kullanıma hazır hâle 

getirir 

 

Hurç üretimi 

1. Hurç tasarlama. 
2. Ürün ölçülendirme. 
3. Ölçülendirme ye   uygun 

kesme. 
4. Hurç süsleme. 
5. Hurcu dikme. 
6. Hurcu kullanıma hazır 

hâle getirme. 

1. Hurç tasarımı yapar 
 Model tasarlarken güncelliğe ve estetiğe dikkat edilir. 

2. Ürün ölçülendirmesi yapar. 
3. Ölçülendirmeye uygun keser. 
4. Hurç süslemesi yapar. 
5. Hurcu diker. 
6. Hurcu kullanıma hazır hâle getirir 

 

Banyo Takımları 

1. Klozet takımı modeli 
tasarlama. 

2. Ürün ölçülendirmesi 
yapma. 

3. Ölçülendirmeye uygun 
kesme. 

4. Klozet takımını süsleme.  
5. Klozet takımını dikme. 
6. Klozet takımını kullanıma 

hazır hâle getirme. 

1. Klozet takımı modeli tasarlar. 

 Model tasarlarken güncelliğe ve estetiğe dikkat edilir. 

2. Ürün ölçülendirmesi yapar. 
3. Ölçülendirmeye uygun keser. 
4. Klozet takımına süsleme yapar. 
5. Klozet takımını diker. 
6. Klozet takımını kullanıma hazır hâle getirir 

Mutfak Takımları 

1. Mutfak takımının 
parçalarını tasarlama. 

2.  Ürün ölçülendirmesi 
yapma. 

3. Mutfak takımı parçalarını 
ölçülendirmeye uygun 

1. Mutfak takımının parçalarını tasarlar. 

 Model tasarlarken güncelliğe ve estetiğe dikkat edilir. 
2. Ürün ölçülendirmesi yapar. 
3. Mutfak takımı parçalarını ölçülendirmeye uygun keser. 
4. Mutfak takımına süsleme yapar. 



kesme. 
4. Mutfak takımına süsleme 

yapma. 
5. Mutfak takımı parçalarını 

dikme. 

6. Mutfak takımı parçalarını 
kullanıma hazır hâle 
getirme. 

5. Mutfak takımı parçalarını diker. 
6. Süslediği parçaları kullanıma hazır hâle getirir. 
 

Desen 
Programında Basit 
Desen Çizim 
Teknikleri 

1. Deseni bilgisayara 
aktarma. 

2. Desen programında dikiş 
tekniğini uygulama. 

3. Desen programında sargı 
tekniğini uygulama. 

1. Deseni bilgisayara aktarır. 
2. Desen programında dikiĢ tekniğini uygular. 
3. Desen programında sargı tekniğini uygular. 

Bilgisayarlı nakıĢ 
Makinesinde Basit 
ĠĢleme 

1. İplikleri makineye takma. 
2. Telayı ve kumaşları 

makineye germe. 
3. Makinede işleme yapma. 

1. Bilgisayarlı nakıĢ makinesine alt ve üst ipliği takar. 

2. Telayı ve kumaĢı makine özelliğine göre gerer. 

3. Bilgisayarlı nakıĢ makinesinde iĢleme yapar.  

 

Perde Aksesuarları 

1. Perde bağı modeli 
tasarlama. 

2. Ürün ölçülendirmesi 
yapma. 

3. Tasarladığı modele uygun 
ölçülerde kesme. 

4. Tasarladığı modele uygun 
perde bağını dikerek 
süsleme. 

 

1. Perde bağı modeli tasarlar. 
2. Ürün ölçülendirmesi yapar. 
3. Tasarladığı modele uygun ölçülerde keser 
4. Tasarladığı modele uygun perde bağını dikerek 

süsler. 

Büzgülü Perdeler 

1. Ürün ölçülendirmesi 
yapma. 

2. Büzgülü perde dikimine 
hazırlık yapma. 

3. Basit büzgülü perde 
dikme. 

1. Ürün ölçülendirmesi yapar. 
2. Büzgülü perdeyi ölçülendirmeye uygun keser.  
3. Basit büzgülü perde diker. 

Pilili Perdeler 

1. Ürün ölçülendirmesi 
yapma. 

2. Pilili perde dikimine 
hazırlık yapma. 

3. Pilili perde dikme. 

1. Ürün ölçülendirmesi yapar. 
2. Pilili perdeyi ölçülendirmeye uygun keser. 
3. Pilili perde diker. 

 

Rustik Perdeler 

1. Ürün ölçülendirmesi 
yapma. 
2. Rustik perde dikimine 
hazırlık yapma. 
3. Rustik perde dikme. 

1. Ürün ölçülendirmesi yapar. 
2. Rustik perdeyi ölçülendirmeye uygun keser. 
3. Rustik perdeyi diker. 

 

Oyalar 

1. İğne oyası tekniklerini 

uygulama. 

2. Mekik oyası tekniklerini 

uygulama. 

3. Firkete oyası tekniklerini 

uygulama. 

 

 
1. Ġğne oyası tekniklerini uygular. 
2. Mekik oyası tekniklerini uygular. 
3. Firkete oyası tekniklerini uygular. 

 



UYGULAMA FAALĠYETLERĠ/TEMRĠNLER 

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. 

Nevresim Takımı 
Üretimi  

1. Kullanım yerlerine göre nevresim takımı ölçülerini listeleyerek seçmek. 
2. Nevresim takımının modeline uygun kumaş seçmek. 
3. Modele ve ölçüye uygun kesim yapmak. 
4. Makineyi dikişe hazırlayarak çarşaf, yastık nevresim dikimi yapmak.  
5. Kullanıma hazır hale getirme aşamalarını uygulamak. 

- Nevresim takımının alt üst iplik temizliğini yapmak 
-Leke kontrolü ve uygun ütüleme yapmak. 
-Ürün özelliğine uygun katlama ve paketleme işlemi yapmak. 
 

Masa Örtüsü ve 
Peçete Üretimi  

1.  Kare, yuvarlak, oval, dikdörtgen şekillerinde, masa örtüsü çeşitlerinden   model 
tasarlamak. 

2. Masa özelliğine göre sarkma payı ilave ederek ölçüleri hesaplamak. 
3. Masa örtüsü ve peçete modeline uygun kumaş seçerek  modele ve ölçüye uygun 

kesim yapmak. 
4. Tasarladığı masa örtüsü ve peçete modeline uygun süsleme tekniğini seçerek 

uygulamak.  
5. Masa örtüsü ve peçetelerde süsleme tekniğine ve kumaş özelliğine uygun kenar 

temizleme çeşidini seçerek uygulamak.      
6. Kullanıma hazır hale getirme aşamalarını uygulamak 

                                                 
 

Hurç Dikmek 

1. Yorgan, çorap, kazak, halı hurcu modeli tasarlamak.  
2. Seçtiği modelin kalıbını hazırlamak.   
3.  Hazırladığı kalıba uygun olarak kesim işlemini yapmak.  
4.  Hurç süsleme malzemelerini seçmek. 
5.  Seçmiş olduğu süsleme tekniğini hurç üzerinde uygulamak. 
6. Dikim aşamalarına uygun olarak hurç dikimini yapmak. 
7. Kullanıma hazır hale getirme aşamalarını uygulamak. 

Banyo Takımları 

1. Klozet takımı yer halısı,  klozet ayaklığı ve klozet kapağı tasarlamak. 
2. Tasarladığı klozet  takım ı modeline uygun materyal seçimini yaparak kalıp 

hazırlamak. 
3. Klozet takımı modeli ne uygun dikiş tekniği ni seçmek. 
4. Makineyi dikiş e hazırlamak. 
5. Tasarıma uygun süsleme yapmak. 
6. Klozet takımına makinede dikme işlemini uygulamak. 
7. Modele uygun kenar temizleme tekniğini uygulamak. 
8. Kullanıma hazır hale getirme aşamalarını uygulamak 

 

Mutfak Takımları 

1.  Amerikan servis, ranır, mutfak perdesi, buzdolabı örtüsü, mutfak masası ve 
peçeteleri, mutfak önlüğü, masa örtüsü, tutaç, ekmeklik tasarlamak. 

2. Tasarladığı mutfak takımı modeline uygun  materyal seçimi yapmak. 
3. Modele uygun ürün ölçülendir mesi  yapmak. 
4. Ölçülendirmeye uygun kalıp hazırlayarak kesimini yapmak. 
5. Tasarladığı modele uygun süsleme malzemelerini seçmek 

6. Her bir parçaya tasarıma uygun süsleme tekniğini uygulamak. 

7. Her bir parçaya tasarıma uygun kenar temizleme tekniğini uygulamak. 

8. Kullanıma hazır hale getirme aşamalarını uygulamak. 

 
 



Desen 
Programında Basit 
Desen Çizim 
Teknikleri 

1. Tarayıcı da deseni taramak. 
2.  Deseni bilgisayar a kaydetmek. 
3.  Desen programında parametre ayarlarını yaparak dikiş tekniğini desen e 

uygulamak. 
4. Desen programında parametre ayarlarını yaparak sargı tekniğini desen e 

uygulamak. 

Bilgisayarlı nakıĢ 
Makinesinde Basit 
ĠĢleme 

1. Alt ve üst iplik takma işlemini yapmak. 
2. İşleyeceği ürüne uygun iplik çeşitlerini seçerek kumaş ve tela germe işlemini 

yapmak. 
3. Desen başlama noktasını ve çalışma alanını tespit ederek makinede işleme 

yapmak. 

Perde Aksesuarları 
1. Perde bağı modelleri tasarlayarak uygun malzeme seçmek. 
2. Ölçülere uygun kumaş kesimi ni yaparak perde bağını dikip süslemek. 

Büzgülü Perdeler 

1. Kullanacağı yere ve modele göre büzgülü perdeye uygun materyal seçmek. 
2. Büzgülü perde yapımın da pencere ölçüleri ni dikkate alarak ürün ölçülendirmesi 

yapmak. 
3. Belirlenen ölçülere uygun kumaş kesimi yapmak 
4. Büzgülü perdeyi modele uygun şekil de dikmek.  
5.  Kullanıma hazır hale getirme aşamalarını uygulamak. 

 

Pilili Perdeler 

1. Kullanacağı yere ve modele göre pilili perde ye uygun materyal seçmek. 
2. Pilili perde  yapımın da pencere ölçülerini dikkate alarak ürün  ölçülendirmesi 

yapmak. 

3. Belirlenen hesaba göre kumaş kesimi yapmak. 
4. Modele uygun hazırlamış olduğu ölçülere göre pili hesabı yapmak. 
5. Pilili perdeyi modele uygun şekil de  dikmek. 
6. Perdeyi kullanıma hazır hale getirme aşamalarını uygulamak. 

Rustik Perdeler 

1. Kullanacağı yere ve modele göre rustik perdeye uygun materyal seçmek.                                       
2. Rustik perde yapımında pencere ölçülerini dikkate alarak ürün ölçülendirmesi 

yapmak. 
3. Belirlenen ölçülere uygun kumaş kesimi yapmak 
4. Rustik perdeyi modele uygun şekil de dikmek. 
5. Rustik  perde yi kullanıma hazır hale getirme aşamalarını uygulamak. 

Oyalar 

1. İğne oyası tekniklerini uygular. 
2. Mekik oyası tekniklerini uygular. 
3. Firkete oyası tekniklerini uygular. 
4. Tığ oyası tekniklerini uygular. 

DERSĠN UYGULANMASINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR 

 

 Öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği kurallarına yönelik somut açıklamalar yapılmalıdır.  
Bu derste öğrenciye; 

 Makine kullanımı, kumaş kesimi konusunda oluşabilecek kazalara karşı önlemler ile ilgili gerekli açıklamalar 
yapılmalıdır. 

 Ütü kullanımı konusunda dikkat edilmesi gerekenler, istenmeyen kazalara ya da elektrik kaynaklı 
yaralanmalara karşı alınabilecek önlemler konusunda gerekli açıklamalar yapılmalıdır. 

 Atölye donanımında bulunan her türlü elektrik ile çalışan donanımlardan kaynaklanabilecek   yaralanmalara 
karşı alınabilecek önlemler konusunda gerekli açıklamalar yapılmalıdır. 

 Basit ilk yardım kuralları hakkında bilgi verilmelidir. 

 Tüm atölye çalışmaları süresince ergonomi kurallarına uygun araç ve gereç kullanımının önemi hakkında bilgi 
verilmelidir. 
 

 Bu derste öğrenciye kendini ve yeteneklerini tanıması, bilgiyi neden, nereden, nasıl ve niçin alabileceğini 



bilmesi, duygularını öğrenmede nasıl kullanması gerektiği, öğrendiği bilgi. beceri, tavır ve davranışları 
mesleğine ve hayatına nasıl yansıtabileceği  konusunda rehberlik edilmelidir 

 Bu derste öğrencilere yaptığı çalışmaları sınıf arkadaşlarına sunmasına fırsat verilerek iletişim becerilerinin 
gelişmesi sağlanmalıdır. 
 

 Daha verimli ve ihtiyaçları karşılamak için daha az kaynak kullanımı, artan materyallerin değerlendirilerek 
yeniden kullanılabilir hale getirilmesi gibi çevre korumasına, malzemeleri kullanırken tutumlu davranma gibi 

israfa yönelik bilgilendirmeler ve araştırma görevleri verilmelidir. 
 Geri dönüşüme uygun olan materyallerin yeniden değerlendirilerek ürün haline getirilmesine yer verilmelidir. 
 

 Bu derste, yeniliklere açık olma (güncel moda anlayışını tasarımlarına taşıma), temizlik (işine ve çevresine özen 
gösterme), iktisat (malzeme seçiminde aile bütçesini dikkate alma), verilen görevi yapma (sınıf içinde aldığı 
sorumluluğu yerine getirme), kendini ifade edebilme (Tasarladığı modeli sınıfa sunabilme) iş ahlakı (yaptığı ürünü 
çalışırken kaliteye özen gösterme) güler yüzlü olma (çevresiyle iletişimde olumlu davranma), emeğe saygı duyma, 
cimrilikten kaçınma (gerektiğinde arkadaşlarıyla araç gerecini paylaşabilme), hedef belirleme (öğrendikleri ile 
geleceğe yönelik plan oluşturma ) değer, tutum ve davranışları ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir. 

 

 

 


