
DERS BİLGİ FORMU 

DERSİN ADI GİYSİ KALIP TASARIMI VE ÜRETİMİ ATÖLYESİ  

DERSİN SINIFI 10. Sınıf  

DERSİN SÜRESİ Haftalık 12 Ders Saati 

DERSİN AMACI 

Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp ulusal ve uluslararası 
beden ölçülerini kullanarak temel tekniklerle, giysi kalıbı hazırlama, modeli 
uygulama, şablon hazırlama,;malzeme makine kullanım talimatlarına uygun 
olarak giysilerin kesim, dikim, ütüleme ve son kontrollerini yapma ile ilgili bilgi ve 
becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. 

DERSİN ÖĞRENME 
KAZANIMLARI 

1. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak 6-12 yaş çocuk elbise kalıbının 
çiziminin ve kalıplara uygun kesilmiş 6-12 yaş çocuk elbisesi üretim 
işlemlerini yapar.  

2. Model uygulamalı etek kalıbının çizimini ve kalıplara uygun kesilmiş 
model uygulamalı etek kalıbının üretimini yapar. 

3. Düz Örme kumaş giysi kalıbının çizimini ve kalıplara uygun kesilmiş  giysi 
üretimini yapar. 

4. Erkek gömleği kalıbının çizimini ve kalıplara uygun kesilmiş erkek 
gömleği üretimini yapar. 

5. Türk Bayrağı Kanunu’nda belirlenen standartlar doğrultusunda Türk 
Bayrağı çizimini ve dikimi yapar. 

6. Kalite niteliklerine uygun olarak üretim organizasyonu ve kalite kontrol 
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 (%) 

6–12 yaş çocuk 
elbisesi üretimi 8 60 13,30 

Model uygulamalı  
etek üretimi 8 72 11,20 

Düz Örme Kumaş 
Giysi Üretimi 6 60 10,00 

Erkek gömleği 
üretimi 13 168 38,90 

Türk bayrağı  
üretimi 6 36 16,70 

 
Üretim 
organizasyonu ve 
kalite kontrol  

3 36 8,40 

TOPLAM 44 432 100 



 

ÖĞRENME 
BİRİMİ KONULAR ÖĞRENME BİRİMİ KAZANIMLARI ve 

KAZANIM  AÇIKLAMALARI 

6–12 yaş çocuk 
elbisesi üretimi  

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

2. 6–12 yaş temel beden kalıbı  
3. 6–12 yaş model uygulamalı elbise 

kalıbı 
4. 6–12 yaş model uygulamalı elbise 

şablon kalıbı 
5. 6–12 yaş model uygulamalı elbise ana 

ve yardımcı malzeme hesabı  
6. 6-12 yaş elbise kesimi  
7. 6-12 yaş elbise dikimi 
8. 6-12 yaş elbise son ütü ve son kontrol 

 

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

ölçüleri alır. 
 

2. 6–12 yaş temel beden kalıbı çizer. 
• Vücut üzerinden 6-12 yaş temel 

beden kalıbı ve kol kalıbı için gerekli 
ölçüleri alınır. 

• 6-12 yaş temel beden ve kol kalıbı 
çizimi yapılır. 

• Temel beden ve kol kalıbı şablonu 
hazırlanır. 

3. 6–12 yaş model uygulamalı elbise 
kalıbı çizer. 
• Elbise tanımlanır.  
• Model analizi yapılır. 
• Elbise kalıbı hazırlanır . 
• Elbise kalıbı açma işlemleri yapılır. 
• Elbise şablon hazırlama işlemleri 

yapılır. 
4. 6-12  yaş model uygulamalı elbise 

şablonunu hazırlar. 
• Model uygulamalı elbise şablonu 

hazırlanır. 
• Model uygulamalı elbise kalıbı şablon 

kontrolleri yapılır. 
 

5. 6–12 yaş model uygulamalı elbise ana 
ve yardımcı malzeme hesabı yapar. 
• Model uygulamalı elbise için gerekli 

olan ana ve yardımcı malzeme 
araştırması yaptırılır. 

• Model uygulamalı elbise ana ve 
yardımcı malzeme hesabı yaptırılır. 

6. 6-12 yaş elbise kesimi yapar. 
• Asgari çalışma talimatı hazırlanır. 
• Kalite nitelikleri belirlenir. 
• 6-12 yaş elbise kesimi yaptırılır. 

7. 6-12 yaş elbise dikimi yapar. 
• 6-12 yaş elbise dikim planı hazırlanır. 
• Makine parkı belirlenir. 
• 6-12 yaş elbise dikimi yaptırılır. 

8. 6-12 yaş elbise son ütü ve son 



kontrolü yapar. 
• 6-12 yaş elbise son ütüsü yaptırılır. 
• 6-12 yaş elbise son kontrolü yaptırılır. 

 

Model 
uygulamalı  etek 

üretimi 

1. Teknik föy 
2. Model uygulamalı etek kalıbı 
3. Model uygulamalı etek şablon çizimi  
4. Model uygulamalı etek ana ve 

yardımcı malzeme hesabı 
5. Etek kesimi 
6. Etek üretimi 
7. Etek son ütü ve son kontrol 

1. Teknik föy hazırlar. 
• Model analizini tanımlar. 
• Model analiz işlemlerini açıklar. 
• Model bilgilerini sıralar. 
• Model ölçüm yeri ve oranlarını 

açıklar. 
• Modelin teknik çizimini, işaret ve 

sembollerini açıklar. 
• Model ölçü tablosunu açıklar. 
• Model analizi yapar. 
• Teknik föy hazırlamak için gerekli 

araç, gereç ve iş ortamını düzenler.  
• Teknik çizimi numune veya model 

çizimine göre yapar.  
• Modelin genişlik ve uzunluk ölçüm 

yerlerinin teknik çizimini yapar. 
• Teknik çizim üzerine modelin genişlik 

ve uzunluk ölçüm yerlerinin kodlarını 
yazar. 

2. Model uygulamalı etek kalıbı çizer. 
• Model uygulamalı etek kalıbı 

hazırlatılır. 
• Model uygulamalı etek kalıbı açma 

işlemleri yaptırılır. 
3. Model uygulamalı etek şablonu 

çizer.  
• Model uygulamalı etek ve astar  

şablonu hazırlatılır. 
4. Model uygulamalı etek ana ve 

yardımcı malzeme hesabı yapar. 
• Model uygulamalı etek ve astar 

pastal planı hazırlatılır. 
• Pastal planı üzerinden ana ve 



yardımcı malzeme metraj hesabı 
yaptırılır. 

5. Model uygulamalı etek kesimi yapar. 
• Model uygulamalı etekte model 

analizi yaptırılır. 
• Model uygulamalı etekte asgari 

çalışma talimatı hazırlatılır. 
• Model uygulamalı etek ve astar 

kesimi yaptırılır. 
6. Model Uygulamalı etek üretimi 

yapar. 
• Asgari çalışma talimatları 

doğrultusunda dikim planı hazırlatılır. 
• Model uygulamalı etek dikimi 

yaptırılır. 
7. Model uygulamalı etek son ütü ve 

son kontrolünü yapar. 
• Model uygulamalı etek son ütüsü 

yaptırılır. 
• Model uygulamalı etek duruş formu 

yöntemleri gösterilir. 
• Model uygulamalı etek son kontrol 

işlemleri uygulatılır. 

Kadın eşofmanı 
üretimi 

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

2. Kadın eşofmanı kalıbı 
3. Kadın eşofmanı ana ve yardımcı 

malzeme hesabı 
4. Kadın eşofman kesimi 
5. Kadın eşofman üretimi 
6. Kadın eşofmanı son ütü ve son 

kontrol 

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

ölçüleri alır. 
2. Kadın eşofman kalıbını çizer. 

• Kadın eşofman kalıbı hazırlatılır. 
3. Kadın eşofmanı ana ve yardımcı 

malzeme hesabını yapar. 
• Kadın eşofmanı pastal planı 

hazırlatılır. 
• Pastal planı üzerinden ana ve 

yardımcı malzeme metraj hesabı 
yaptırılır. 

4. Kadın eşofman kesimi yapar. 
• Kadın eşofmanı model analizi 

yaptırılır. 
• Kadın eşofmanı asgari çalışma 

talimatı hazırlatılır. 
• Kadın eşofmanı kesimi yaptırılır. 

5. Kadın eşofman üretimi yapar. 
• Asgari çalışma talimatları 

doğrultusunda dikim planı hazırlatılır. 
• Kadın eşofmanı üretimi yaptırılır. 

6. Kadın eşofmanı son ütü ve son 
kontrolünü yapar. 
• Kadın eşofman son ütü ve son 



kontrolü yaptırılır. 
 

Erkek gömleği 
üretimi 

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

2. Erkek gömleği kalıbı 
3. Erkek gömleği bedene takılan 

yakalar, kol ağzı temizleme ve 
kapama payı kalıp çizimleri 

4. Bedene takılan kol kalıp 
çizimleri 

5. Erkek gömleği şablon kalıbı 
6. Erkek gömleği ana ve yardımcı 

malzeme hesabı 
7. Bedene takılan yakalar teknik 

çalışmaları 
8. Manşet, apartura, kapama payı 

teknik çalışmaları 
9. Bedene takılan kol teknik 

çalışmaları 
10. Erkek gömleği dikiş teknik 

çalışmaları 
11. Erkek gömleği kesimi 
12. Erkek gömleği üretimi 
13. Erkek gömleği son ütü ve son 

kontrol işlemleri 

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

ölçüleri alır. 
 

2. Erkek gömleği kalıbı çizer 
• Model analiz işlemleri açıklanır. 
• Erkek gömleği ölçü alma işlemleri 

açıklanır. 
• Model özellikleri föy bilgi kartına 

doldurtulur. 
• Erkek gömleği kalıbını tekniğe 

uygun çizdirilir. 
3. Erkek gömleği bedene takılan 

yakalar,kol ağzı temizleme ve 
kapama payı kalıp çizimlerini yapar. 
• Yaka tanımlanır. 
• Yaka çeşitleri listelenir. 
• Bedene takılan yaka çeşitlerinin 

çizim işlemleri yaptırılır. 
• Kol yırtmacını tanımlanır. 
• Kol yırtmacı çeşitlerini ve 

uygulama yerleri açıklanır. 
• Manşet tanımlanır. 
• Manşet çeşitlerini sıralanır. 
• Manşet çizimleri yaptırılır. 
• Kapama payı tanımlanır. 
• Kapama payı çeşitlerini açıklanır. 
• Kapama payı çizimleri yaptırılır. 

4. Bedene takılan kol kalıp çizimlerini 
yapar. 
• Kol çeşitlerinin isimlerini sıralanır. 
• Bedene takılan kol çeşitlerini 

açıklanır. 
• Bedene takılan kol çizimleri 

yaptırılır. 
5. Erkek gömleği şablon kalıbı hazırlar. 

• Erkek gömleği şablonu hazırlama 



işlemleri açıklanır. 
• Erkek gömleği şablonu hazırlatılır. 

6. Erkek gömleği ana ve yardımcı 
malzeme hesabı yapar. 
• Erkek gömleğinde kullanılan ana , 

yardımcı malzemeler  ve dikkat 
edilecek açıklanılır.   

• Erkek gömleği için ana ve yardımcı  
malzeme hesabı yaptırılır. 

7. Bedene takılan yakalar teknik 
çalışmalarını yapar. 
• Bedene takılan yakalar dikim 

işlemleri açıklanır. 
• Bedene takılan yakalar dikim 

işlemleri yaptırılır. 
8. Manşet, apartura, kapama payı 

teknik çalışmaları yapar. 
• Kol ağzı temizleme ve kapama payı 

dikim işlemleri açıklanır. 
• Kol ağzı temizleme ve kapama payı 

dikim işlemleri yaptırılır. 
9. Bedene takılan kol teknik 

çalışmalarını yapar. 
• Bedene takılan kol teknik 

çalışmaları dikim işlemleri 
açıklanır. 

• Bedene takılan kol teknik 
çalışmaları dikim işlemleri 
yaptırılır. 

10. Erkek gömleği dikiş teknik 
çalışmalarını yapar. 
• Yan dikiş temizleme çeşitleri 

sıralanır. 
• Erkek gömleği yan dikiş teknik 

çalışması yaptırılır. 
11. Erkek gömleği kesimi yapar. 

• Asgari çalışma talimatı hazırlanır. 
• Kalite niteliklerini belirlenir. 
• Erkek gömleği kesimi yaptırılır. 

12. Erkek gömleği üretimi yapar. 
• Erkek gömleği dikim planı 

hazırlandırılır. 
• Makine parkını belirlenir. 
• Erkek gömleği dikimi yaptırılır. 

13. Erkek gömleği son ütü ve son 
kontrol işlemlerini yapar. 
• Erkek gömleği son ütüsü yaptırılır. 
• Erkek gömleği duruş formu 

yöntemleri gösterilir. 
• Erkek gömleği son kontrol 

işlemleri yaptırılır. 
 

 



Türk bayrağı  
üretimi 

1. Türk Bayrağı 
ölçülendirme 

2. Türk Bayrağı Tüzüğü 
3. Türk bayrağı kalıp ve 

şablonu çizimi 
4. Türk bayrağı ana ve 

yardımcı malzeme 
hesabı 

5. Türk bayrağının 
kesimini ve dikimi 

6. Türk bayrağı son ütü ve 
son kontrol işlemleri 

1.Türk Bayrağı için ölçülendirme yapar. 

• Türk bayrağı çizimi için ölçü belirler. 
• Türk bayrağı çizimi için ölçü hesaplaması 

yapar. 

2.Türk Bayrağı Tüzüğü’nü açıklar. 

• Bayrak tanımlanılır. 
• Bayrak çeşitleri ve Türk bayrağının 

tarihçesi açıklanılır. 

3.Türk Bayrağı kalıp ve şablonunu hazırlar. 

      •Türk bayrağı çizdirilir. 

      •Türk bayrağı şablonu hazırlatılır. 

4.Türk bayrağı ana ve yardımcı malzeme 
hesabı yapar. 

• Türk bayrağı için ana malzeme hesabı 
yaptırılır. 

• Türk bayrağı için yardımcı malzeme 
hesabı yaptırılır. 

 
5.Türk bayrağının kesimini ve dikimi yapar. 

• Türk Bayrağı kesim işlemleri yaptırılır. 
• Türk Bayrağı dikim işlemleri yaptırılır. 

6.Türk bayrağı son ütü ve son kontrol 
işlemlerini yapar. 

• Türk bayrağının son ütü yaptırılır. 
• Türk bayrağının kontrolü yaptırılır. 

 
 

 
 

 

Üretim 
organizasyonu 
ve kalite kontrol 

1.İş planı ve üretim organizasyonu 
2.Ana ve yardımcı malzemenin kalite 
kontrolü 

3.Üretim kalite kontrolü. 

 

 
1.İş planı ve üretim organizasyonu yapar. 

• Üretim,üretimin önemi ve çeşitleri 
kullanım yerlerine göre  açıklanır. 

• İşletme organizasyon şeması hazırlatılır. 
• İşletmelerde yetki ve görev dağılımının 

sunumu yaptırılır. 
• Çalışma ortamının çalışanlar üzerindeki 

etkileri açıklanır. 
• Hazır giyim işletmelerinde çalışma 

ortamının düzenlenmesi için gerekli 
koşulları açıklanır. 

• Satın alma sipariş formu, sipariş teslim 
alma formu içerikleri açıklanır. 

• Kesim ,dikim,kalite kontrol ve üretim 
bölümünde kullanılan formların içerikleri 
açıklanır. 

• Hazır giyim işletmelerinde iş ve zaman 
etüdü tanımlanır. 



• Hazır giyim işletmelerinde zaman ölçümü 
yaptırılır. 
• Hazır giyim işletmelerinde iş akış 

organizasyonu hazırlatılır. 
2. Ana ve yardımcı malzemenin kalite 
kontrolünü yapar. 
• Kalitenin önemini, kalite ile ilgili kavramlar 

açıklanır. 
• Kumaş,aksesuar,yardımcı malzeme  

kontrolü yaptırılır. 
• Seçmeli (örnekleme) ürün kontrol 

yöntemlerini sıralanır. 
3.Üretim kalite kontrolü yapar.  

• Kalite kontrol elemanının özellikleri 
sıralanır. 

• Ürün kontrol işlemleri yaptırılır. 
• Kesim öncesi ,kesim tasnif,baskı,nakış 

kontrolleri açıklanır. 
• Kesim öncesi ,kesim tasnif,baskı,nakış 

kontrolleri yaptırılır. 
• Üretimde ara ve son kontroller yaptırılır. 
• Hata giderme işlemleri açıklanır. 
• Ara kontroller sonucunda tespit edilen 

hataları giderilir. 
• Kaliteyi arttırma yöntemleri açıklanır. 

 
 

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. 

6–12 yaş çocuk 
elbisesi üretimi 

• Giysi için gerekli ölçüleri beden üzerinden alma/standart ölçü tablosundan kullanma 
• 6–12 yaş temel beden kalıbı çizme 
• 6–12 yaş model uygulamalı elbise kalıbı çizme 
• 6–12 yaş model uygulamalı elbise şablon kalıbı hazırlama 
• 6–12 yaş model uygulamalı elbise ana ve yardımcı malzeme hesabı yapma 
• 6-12 yaş elbise kesimi yapma 
• 6-12 yaş elbise dikimi yapma 
• 6-12 yaş elbise son ütü ve son kontrol yapma 
•  

Model 
uygulamalı  etek 
üretimi 

• Teknik föy hazırlama 
• Model uygulamalı etek kalıbı çizme 
• Model uygulamalı etek şablon çizimi  
• Model uygulamalı etek ana ve yardımcı malzeme hesabı yapma 
• Etek kesimi yapma 
• Etek üretimi yapma 
• Etek son ütü ve son kontrol yapma 

Kadın eşofmanı 
üretimi 

• Giysi için gerekli ölçüleri beden üzerinden alma/standart ölçü tablosundan kullanma 
• Kadın eşofmanı kalıbı hazırlama 
• Kadın eşofmanı ana ve yardımcı malzeme hesabı yapma 
• Kadın eşofman kesimi yapma 
• Kadın eşofman üretimi yapma 



• Kadın eşofmanı son ütü ve son kontrol yapma 

Erkek gömleği 
üretimi 

• Giysi için gerekli ölçüleri beden üzerinden alma/standart ölçü tablosundan kullanma 
• Erkek gömleği kalıbı 
• Erkek gömleği bedene takılan yakalar, kol ağzı temizleme ve kapama payı kalıp çizimleri 
• Bedene takılan kol kalıp çizimleri 
• Erkek gömleği şablon kalıbı 
• Erkek gömleği ana ve yardımcı malzeme hesabı 
• Bedene takılan yakalar teknik çalışmaları 
• Manşet, apartura, kapama payı teknik çalışmaları 
• Bedene takılan kol teknik çalışmaları 
• Erkek gömleği dikiş teknik çalışmaları 
• Erkek gömleği kesimi 
• Erkek gömleği üretimi 
• Erkek gömleği son ütü ve son kontrol işlemleri 
 

Türk bayrağı  
üretimi 

• Türk Bayrağı ölçülendirme 
• Türk Bayrağı Tüzüğü  
• Türk bayrağı kalıp ve şablonu çizimi 
• Türk bayrağı ana ve yardımcı malzeme hesabı 
• Türk bayrağının kesimini ve dikimi 
• Türk bayrağı son ütü ve son kontrol işlemleri 

Üretim 
organizasyonu 
ve kalite kontrol  

• İş planı ve üretim organizasyonu 
• Ana ve yardımcı malzemenin kalite kontrolünü 
• Üretim kalite kontrolünü.. 

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. Üretimi yapılacak 1/1 ölçülerdeki ürün öncesi teknik çalışmalar uygun gereçlerle çalıştırılmalıdır. 
4. 1/1 ölçülerde kalıpların ödev olarak hazırlatılması önerilir. 
5. Öğrencilere çeşitli ürünlerin maliyet hesaplamaları ve gerekli teknik föyler hazırlatılması uygundur. 
6. Verilen bilgiler doğrultusunda 1/1 ölçülerde üretim yaptırılması esastır. 
7. Grup çalışmaları yaptırılarak iletişim becerileri ve ekiple işbirliği içinde çalışma becerilerinin 

gelişmesi sağlanmalıdır. 
8. Bu derste, verilen görevi yapma planlı, düzenli ve ekonomik olma değer, tutum ve davranışları ön 

plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir. 
 

 


