
DERS BİLGİ FORMU 

DERSİN ADI DOKUMA ÖRGÜLERİ 

DERSİN SINIFI 10. Sınıf  

DERSİN SÜRESİ Haftalık 3 Ders Saati 

DERSİN AMACI 

Bu derste öğrenciye;  İş talimatı ile iş sağlığı ve güvenliği kurallarına 

uygun olarak Dokuma Örgüleri ile ilgili bilgi ve becerilerin 

kazandırılması amaçlanmaktadır. 

DERSİN 
ÖĞRENME 
KAZANIMLARI 

 
1. Örgü tekniğine uygun olarak ana örgülerden türetilmiş 

örgüleri çizer. 
2. Örgü tekniğine uygun olarak yollu örgüleri çizer. 
3. Örgü tekniğine uygun olarak krep örgüleri çizer. 
4. Örgü tekniğine uygun olarak kord örgüleri çizer. 
5. Örgü tekniğine uygun olarak kuvvetlendirilmiş örgüleri çizer. 
6. Örgü tekniğine uygun olarak çift katlı kumaş örgüleri çizer. 
7. Verilen rapora uygun olarak bilgisayar destekli armürlü desen 

hazırlar. 
8. Belirlenen motif ve tekniğine uygun olarak jakar deseni çizer. 
9. Örgü ve çizim tekniğine uygun olarak bilgisayar destekli 

jakarlı desen hazırlar. 

EĞİTİM-ÖĞRETİM 
ORTAM VE 
DONANIMI 

ORTAM (Araç Gereç, Ekipman ve Koşullar): Sınıf ortamı, desen 
kağıdı, renkli kalem, kurşun kalem, silgi 
Donanım: Etkileşimli tahta, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, kareli tahta 
sağlanmalıdır. 

ÖLÇME VE 
DEĞERLENDİRME 

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 BİRİMİ KAZANIM 
SAYISI DERS SAATİ ORAN (%) 

Ana Örgülerden 
Türetilmiş Örgüler 6 24 22,22 

Yollu Örgüler 2 6 5,7 

Krep Örgüler 5 15 13,8 

Kord Örgüler 2 6 5,7 

Kuvvetlendirilmiş 
Örgüler 3 9 8,33 
Çift katlı kumaş 
Örgüler 
 

3 9 8,33 

Bilgisayar 
Destekli 
Armürlü Desen 
Hazırlama 

3 9 8,33 



Jakar Desenleri 5 15 13,8 

Bilgisayar 
Destekli 
Jakarlı Desen 
Hazırlama 

5 15 13,8 

TOPLAM 34            108 100 

 

ÖĞRENME 
BİRİMİ KONULAR ÖĞRENME BİRİMİ KAZANIMLARI ve KAZANIM  

AÇIKLAMALARI 

Ana Örgülerden 
Türetilmiş 
Örgüler 

1. Bezayağı örgüsü 
 

2. Bezayağı  
örgüsünden 
türetilmiş örgüler 
 

3. Dimi örgüleri 
 

4. Dimi örgüsünden 
türetilmiş örgüler 

 
5. Saten örgüsü 
 

6. Saten 
örgüsünden  
türetilmiş örgüler 

 

 

1. Bezayağı örgüsünü çizer 
• Bezayağı örgüsünü tanımlayarak, özelliklerini 

ve kullanım alanlarını açıklar. 
• Rapor boyutlarını belirlemenin önemini kavrar. 
• Desen boyutlarını(rapor tekrar sayısını) 

belirler. 
• Bezayağı örgüsünü örneklerle açıklar. 
• Tahar, Armür ve kesitlerin çizimini kavrar. 

 
2. Bezayağı örgüsünden türetilmiş örgüleri 

çizer 
• Panama ve rips örgüsünü tanımlayarak, 

özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 
• Panama ve Rips örgüsünün çizimini örneklerle 

açıklar  
• Panama ve Rips örgüsüne göre tahar ve 

armür planlarını kavrar. 
• Panama ve Rips örgüde çözgü ve atkı kesitinin 

çizimini kavrar. 
 

3.  Dimi örgüsünü çizer 
 

• Dimi örgüsünü tanımlayarak, özelliklerini ve 
kullanım alanlarını açıklar. 

• Sağ ve sol yollu dimi örgüsünün çizimini 
örneklerle açıklar  

• Sağ ve sol yollu dimi örgüsüne göre tahar ve 
armür planlarını kavrar. 

• Sağ ve sol yollu dimi örgüde çözgü ve atkı 
kesitinin çizimini kavrar. 

 
4. Dimi örgüsünden türetilmiş örgüleri çizer 

 
• Dimi örgüsünden türetilmiş örgüleri ( balıksırtı, 

diyagonal, kesik, çapraz, kırık) tanımlayarak, 
özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 

• Dimi örgüsünden türetilmiş örgüleri ( balıksırtı, 
diyagonal, kesik, çapraz, kırık) çizimini 
örneklerle açıklar  



• Dimi örgüsünden türetilmiş örgüleri ( balıksırtı, 
diyagonal, kesik, çapraz, kırık) tahar ve armür 
planlarını kavrar. 

• Dimi örgüsünden türetilmiş örgüleri ( balıksırtı, 
diyagonal, kesik, çapraz, kırık)  çözgü ve atkı 
kesitinin çizimini kavrar. 
 

5. Saten örgüsünü çizer 
 

• Saten örgüsünü tanımlayarak, özelliklerini ve 
kullanım alanlarını açıklar. 

• Rapor boyutlarını belirlemenin farkına varır. 
• Desen boyutlarını(rapor tekrar sayısını) teşhis 

eder. 
• Saten örgüsünü örnekler ile açıklar. 
• Tahar, armür ve kesitlerin çizimlerini kavrar. 

 
6. Saten örgüsünden türetilmiş örgüleri çizer 
• Saten örgüsünden türetilmiş örgülerin 

(kuvvetlendirilmiş, karışık, gölgeli ) 
tanımlayarak, özelliklerini ve kullanım 
alanlarını açıklar. 

• Saten örgüsünden türetilmiş örgülerin 
(kuvvetlendirilmiş, karışık, gölgeli ) çizimini 
örneklerle açıklar  

• Saten örgüsünden türetilmiş örgülerin 
(kuvvetlendirilmiş, karışık, gölgeli ) tahar ve 
armür planlarını kavrar. 

• Saten örgüsünden türetilmiş örgülerin 
(kuvvetlendirilmiş, karışık, gölgeli ) çözgü ve 
atkı kesitinin çizimini kavrar. 
 

 

Yollu Örgüler 

1. Enine yollu 
örgüler 
 

2. Boyuna yollu 
örgüler 

 
 

1. Enine yollu örgüleri çizer. 
• Enine yollu örgüleri tanımlayarak, özelliklerini 

ve kullanım alanlarını sıralar. 
• Enine yollu örgülerin çizimini örneklerle açıklar  
• Enine yollu örgülerin tahar ve armür planlarını 

kavrar. 
• Enine yollu örgülerin çözgü ve atkı kesitinin 

çizimini kavrar. 
 

2. Boyuna yollu örgüleri çizer. 
 

• Boyuna yollu örgüleri tanımlayarak,özelliklerini 
ve kullanım alanlarını sıralar. 

• Boyuna yollu örgülerin çizimini örneklerle 
açıklar  

• Boyuna yollu örgülerin tahar ve armür 
planlarını kavrar. 

• Boyuna yollu örgülerin çözgü ve atkı kesitinin 
çizimini kavrar. 
 



Krep Örgüler 

 
1. Bağlantı noktası 

ekleyerek yada 
eksilterek krep 
örgüler 

2. Motif çevirerek 
krep örgüsü 

3. Seçilen örgü ve 
karışık tahar 
uygulamasıyla 
krep örgüler 

4. Bağlantı 
noktalarına motif 
ilavesi ile krep 
örgüler 

5. Örgüdeki 
hareketleri yer 
değiştirerek krep 
örgüler 

1. Bağlantı noktası ekleyerek yada eksilterek 
krep örgüleri çizer 
 

• Bağlantı noktası ekleyerek yada eksilterek 
krep örgüleri tanımlayarak, özelliklerini ve 
kullanım alanlarını sıralar. 

• Bağlantı noktası ekleyerek yada eksilterek 
krep örgülerin çizimini örneklerle açıklar 

• Bağlantı noktası ekleyerek yada eksilterek 
krep örgülerin tahar ve armür planlarını 
kavrar. 

• Bağlantı noktası ekleyerek yada eksilterek 
krep örgülerin çözgü ve atkı kesitinin çizimini 
kavrar. 
 

2. Motif çevirerek krep örgüleri çizer 
• Motif çevirerek krep örgüleri tanımlayarak, 

özelliklerini ve kullanım alanlarını sıralar. 
• Motif çevirerek krep örgülerin çizimini 

örneklerle açıklar 
• Motif çevirerek krep örgülerin tahar ve armür 

planlarını kavrar. 
• Motif çevirerek krep örgülerin çözgü ve atkı 

kesitinin çizimini kavrar. 
 

3. Seçilen örgü ve karışık tahar 
uygulamasıyla krep örgüleri çizer 
 

• Seçilen örgü ve karışık tahar uygulamasıyla 
krep örgüleri tanımlayarak, özelliklerini ve 
kullanım alanlarını sıralar. 

• Seçilen örgü ve karışık tahar uygulamasıyla 
krep örgülerin çizimini örneklerle açıklar 

• Seçilen örgü ve karışık tahar uygulamasıyla 
krep örgülerin tahar ve armür planlarını 
kavrar. 

• Seçilen örgü ve karışık tahar uygulamasıyla 
krep örgülerin çözgü ve atkı kesitinin çizimini 
kavrar. 
 

4. Bağlantı noktalarına motif ilavesi ile krep 
örgüleri çizer 
 

• Bağlantı noktalarına motif ilavesi ile krep 
örgüleri tanımlayarak, özelliklerini ve kullanım 
alanlarını sıralar. 

• Bağlantı noktalarına motif ilavesi ile krep 
örgülerin çizimini örneklerle açıklar 

• Bağlantı noktalarına motif ilavesi ile krep 
örgülerin tahar ve armür planlarını kavrar. 

• Bağlantı noktalarına motif ilavesi ile krep 
örgülerin çözgü ve atkı kesitinin çizimini 
kavrar 
 



5. Örgüdeki hareketleri yer değiştirerek krep 
örgüleri çizer 

• Örgüdeki hareketleri yer değiştirerek krep 
örgüleri tanımlayarak, özelliklerini ve kullanım 
alanlarını sıralar. 

• Örgüdeki hareketleri yer değiştirerek krep 
örgülerin çizimini örneklerle açıklar 

• Örgüdeki hareketleri yer değiştirerek krep 
örgülerin tahar ve armür planlarını kavrar. 

• Örgüdeki hareketleri yer değiştirerek krep 
örgülerin çözgü ve atkı kesitinin çizimini 
kavrar 

Kord Örgüler 

1. Atkı kord örgüleri 
 

2. Çözgü kord 
örgüleri 

 
 

1. Atkı kord örgüleri çizer. 
• Atkı kord örgüleri tanımlayarak, özelliklerini ve 

kullanım alanlarını sıralar. 
• Atkı kord örgüleri çizimini örneklerle açıklar  
• Atkı kord örgüleri tahar ve armür planlarını 

kavrar. 
• Atkı kord örgüleri çözgü ve atkı kesitinin 

çizimini kavrar. 
 

            2. Boyuna yollu örgüleri çizer. 
 

• Çözgü kord örgüleri tanımlayarak, özelliklerini 
ve kullanım alanlarını sıralar. 

• Çözgü kord örgülerin çizimini örneklerle 
açıklar  

• Çözgü kord örgülerin tahar ve armür 
planlarını kavrar. 

• Çözgü kord örgülerin çözgü ve atkı kesitinin 
çizimini kavrar. 



Kuvvetlendirilmiş 
Örgüler 

1. Atkıdan 
kuvvetlendirilmiş 
örgüler 

2. Çözgüden 
kuvvetlendirilmiş 
örgüler 

3. Pike örgüler 
 
 

1. Atkıdan kuvvetlendirilmiş örgüleri çizer. 
• Atkıdan kuvvetlendirilmiş örgüleri 

tanımlayarak, özelliklerini ve kullanım 
alanlarını sıralar. 

• Atkıdan kuvvetlendirilmiş örgüleri çizimini 
örneklerle açıklar  

• Atkıdan kuvvetlendirilmiş örgüleri tahar ve 
armür planlarını kavrar. 

• Atkıdan kuvvetlendirilmiş örgüleri çözgü ve 
atkı kesitinin çizimini kavrar. 
 

2. Çözgüden kuvvetlendirilmiş örgüleri çizer. 
 

• Çözgüden kuvvetlendirilmiş örgüleri 
tanımlayarak, özelliklerini ve kullanım 
alanlarını sıralar. 

• Çözgüden kuvvetlendirilmiş örgülerin çizimini 
örneklerle açıklar  

• Çözgüden kuvvetlendirilmiş örgülerin tahar ve 
armür planlarını kavrar. 

• Çözgüden kuvvetlendirilmiş örgülerin çözgü 
ve atkı kesitinin çizimini kavrar. 
 

            3. Pike örgüleri çizer. 
 

• Pike örgüleri tanımlayarak, özelliklerini ve 
kullanım alanlarını sıralar. 

• Pike örgülerin çizimini örneklerle açıklar  
• Pike örgülerin tahar ve armür planlarını 

kavrar. 
• Pike örgülerin çözgü ve atkı kesitinin çizimini 

kavrar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Çift katlı kumaş 
Örgüler 
 

 
1. Çözgüden ve 

atkıdan bağlantılı 
çift katlı kumaş 
örgüler 

2. İlave iplik bağlantılı 
çift katlı kumaş 
örgüleri çizer. 

3. Değişen yüzlü çift 
katlı kumaş örgüleri 
çizer. 
 

1. Çözgüden ve atkıdan bağlantılı çift katlı 
kumaş örgüler çizer. 

• Çözgüden ve atkıdan bağlantılı çift katlı 
kumaş örgüleri tanımlayarak, özelliklerini ve 
kullanım alanlarını sıralar. 

• Çözgüden ve atkıdan bağlantılı çift katlı kumaş 
ıdan kuvvetlendirilmiş örgüleri çizimini 
örneklerle açıklar  

• Çözgüden ve atkıdan bağlantılı çift katlı kumaş 
örgüleri tahar ve armür planlarını kavrar. 

• Çözgüden ve atkıdan bağlantılı çift katlı kumaş 
örgüleri çözgü ve atkı kesitinin çizimini kavrar. 
 
2. İlave iplik bağlantılı çift katlı kumaş 
örgüleri örgüleri çizer. 

 
• İlave iplik bağlantılı çift katlı kumaş örgüleri 

örgüleri tanımlayarak, özelliklerini ve kullanım 
alanlarını sıralar. 

• İlave iplik bağlantılı çift katlı kumaş örgüleri 
örgülerin çizimini örneklerle açıklar  

• İlave iplik bağlantılı çift katlı kumaş örgüleri 
örgülerin tahar ve armür planlarını kavrar. 

• İlave iplik bağlantılı çift katlı kumaş örgüleri 
örgülerin çözgü ve atkı kesitinin çizimini 
kavrar. 
 
3. Değişen yüzlü çift katlı kumaş örgüleri 
çizer. 

 
• Değişen yüzlü çift katlı kumaş örgüleri 

tanımlayarak, özelliklerini ve kullanım 
alanlarını sıralar. 

• Değişen yüzlü çift katlı kumaş örgülerin 
çizimini örneklerle açıklar  

• Değişen yüzlü çift katlı kumaş örgülerin tahar 
ve armür planlarını kavrar. 

• Değişen yüzlü çift katlı kumaş örgülerin çözgü 
ve atkı kesitinin çizimini kavrar. 

 
 
 
 
 
 



Bilgisayar 
Destekli 
Armürlü Desen 
Hazırlama 

1. Bilgisayarlı desen 
programında 
bezayağı ve türevi 
örgülü kumaş 
görüntüsü 

2. Bilgisayarlı desen 
programında dimi 
ve türevi örgülü 
kumaş görüntüsü 

3. Bilgisayarlı desen 
programında saten 
ve türevi örgülü 
kumaş görüntüsü 

4. Bilgisayarlı desen 
programında çift 
katlı örgülü kumaş 
görüntüsü 

1. Bilgisayarlı desen programında bezayağı 
ve türevi örgülü kumaş görüntüsü 
oluşturur. 

• Bilgisayarlı desen programı tanımlar ve 
özelliklerinin açıklar. 

• Kumaşın teknik verilerinin girilmesini kavrar. 
• Bezayağı ve türeviörgülerin çizimini kavrar 
• Çözgü ve atkı renk raporunun örgüye 

aktarılmasını açıklar. 
• İplik cinsi ve numarasının girilmesini kavrar. 
• Bilgisayarlı desen programında atkı renk 

seçicilerin ( pik pik ) atanmasını açıklar. 
• Simülasyon görüntüsünün elde edilmesini 

açıklar 
• Kumaş örgüsü, tahar ve armür planı, kumaş 

resmi ve renk raporunu kayıt altına almayı ve 
yazıcıdan kâğıda aktarılmasını açıklar 
 

2. Bilgisayarlı desen programında dimi ve 
türevi örgülü kumaş görüntüsü 
oluşturur. 

• Bilgisayarlı desen programı tanımlar ve 
özelliklerinin açıklar. 

• Kumaşın teknik verilerinin girilmesini kavrar. 
• Bezayağı ve türeviörgülerin çizimini kavrar 
• Çözgü ve atkı renk raporunun örgüye 

aktarılmasını açıklar. 
• İplik cinsi ve numarasının girilmesini kavrar. 
• Bilgisayarlı desen programında atkı renk 

seçicilerin ( pik pik ) atanmasını açıklar. 
• Simülasyon görüntüsünün elde edilmesini 

açıklar 
• Kumaş örgüsü, tahar ve armür planı, kumaş 

resmi ve renk raporunu kayıt altına almayı ve 
yazıcıdan kâğıda aktarılmasını açıklar 
 

3. Bilgisayarlı desen programında saten ve 
türevi örgülü kumaş görüntüsü 
oluşturur. 

• Bilgisayarlı desen programı tanımlar ve 
özelliklerinin açıklar. 

• Kumaşın teknik verilerinin girilmesini kavrar. 
• Bezayağı ve türeviörgülerin çizimini kavrar 
• Çözgü ve atkı renk raporunun örgüye 

aktarılmasını açıklar. 
• İplik cinsi ve numarasının girilmesini kavrar. 
• Bilgisayarlı desen programında atkı renk 

seçicilerin ( pik pik ) atanmasını açıklar. 
• Simülasyon görüntüsünün elde edilmesini 

açıklar 
• Kumaş örgüsü, tahar ve armür planı, kumaş 

resmi ve renk raporunu kayıt altına almayı ve 
yazıcıdan kâğıda aktarılmasını açıklar 



4. Bilgisayarlı desen programında çift katlı 
örgülü kumaş görüntüsü oluşturur. 

• Bilgisayarlı desen programı tanımlar ve 
özelliklerinin açıklar. 

• Kumaşın teknik verilerinin girilmesini kavrar. 
• Bezayağı ve türeviörgülerin çizimini kavrar 
• Çözgü ve atkı renk raporunun örgüye 

aktarılmasını açıklar. 
• İplik cinsi ve numarasının girilmesini kavrar. 
• Bilgisayarlı desen programında atkı renk 

seçicilerin ( pik pik ) atanmasını açıklar. 
• Simülasyon görüntüsünün elde edilmesini 

açıklar 
• Kumaş örgüsü, tahar ve armür planı, kumaş 

resmi ve renk raporunu kayıt altına almayı ve 
yazıcıdan kâğıda aktarılmasını açıklar 

Jakar Desenleri 

1. Yarım raport 
tekniğine uygun 
olarak jakar deseni 

2. Simetrik raport 
tekniğine uygun 
olarak jakar deseni 

3. Ulama raport 
tekniğine göre jakar 
deseni 

4. Serbest raport 
tekniği ile jakar 
deseni 

5. Hazırladığı jakar 
desenini 

1. Yarım raport tekniğine uygun olarak jakar 
deseni oluşturur. 

• Jakar desen çiziminde kullanılan 
malzemelerin özelliklerini ve görevlerini 
açıklar  

• Yarım raport desen tekniğinin özelliklerini ve 
uygulama şeklini örnek ile açıklar. 

• Yarım raport desen tekniği ile jakar deseni 
oluşturma tekniğini kavrar 
 

2. Simetrik raport tekniğine uygun olarak 
jakar deseni oluşturur 

• Simetrik raport desen tekniğinin özelliklerini 
ve uygulama şeklini örnek ile açıklar. 

• Simetrikraport desen tekniği ile jakar deseni 
oluşturma tekniğini kavrar 
 

3. Ulama raport tekniğine uygun olarak jakar 
deseni oluşturur. 

• Ulama raport desen tekniğinin özelliklerini ve 
uygulama şeklini örnek ile açıklar. 

• Ulamaraport desen tekniği ile jakar deseni 
oluşturma tekniğini kavrar 
 

4. Serbest raport tekniğine uygun olarak 
jakar deseni oluşturur. 

• Serbest raport desen tekniğinin özelliklerini 
ve uygulama şeklini örnek ile açıklar. 

• Serbestraport desen tekniği ile jakar deseni 
oluşturma tekniğini kavrar 
 

5. Hazırladığı jakar deseni oluşturur. 
• Serbest raport tekniği ile desen çizer. 
• Serbest raport desen tekniği ile jakar deseni 

oluşturur. 
 

 



Bilgisayar 
Destekli 
Jakarlı Desen 
Hazırlama 

1. Bilgisayar 
ortamındaki 
resimden desen 

2. Mevcut kumaştan 
desen 

3. Serbest çizim ile 
mevcut kumaştan 
desen 

4. Tek katlı kumaşın 
örgü 
simülasyonunu (3 
boyutlu)   

5. Çok katlı kumaşın 
örgü 
simülasyonunu (3 
boyutlu 

1. Bilgisayar ortamındaki resimden desen 
oluşturur. 

 
• Desenlerle ilgili ikonları, Teknik bilgilerle ilgili 

ikonları, Birim rapor ölçülerini belirlemeyi 
tanımlar.  

• Çözgü ve atkı sıklıklarını belirlemeyi açıklar 
• Renk indirgemesi yapmayı açıklar 
• Desen üzerinde düzeltmeler yapmayı açıklar. 
• Rapor tekrarı ile jakar kapasitesince 

çoğaltmayı açıklar. 
• Atkı atım planını açıklar. 
• Deseni ve kenarı örgülendirmeyi açıklar. 
• Jakar fonksiyonlarını kavrar. 
• Deseni arşive kaydetmeyi kavrar 
• Desenin, desen aktarım araçları ile ( 

disket,usb,vb..) tezgaha aktarılmasını kavrar. 
 
 

2. Mevcut kumaştan desen oluşturur 
 

• Mevcut kumaş özelliklerini tespitinin farkına 
varır.  

• Jakar desenini tarama ve bilgisayara aktarma 
işlemini belirtir. 

• Birim rapor ölçülerini belirlemeyi kavrar. 
• Çözgü ve atkı sıklıklarını belirlemeyi açıklar 
• Renk indirgemesi yapmayı açıklar 
• Desen üzerinde düzeltmeler yapmayı açıklar. 
• Rapor tekrarı ile jakar kapasitesince 

çoğaltmayı açıklar. 
• Atkı atım planını açıklar. 
• Deseni ve kenarı örgülendirmeyi açıklar. 
• Jakar fonksiyonlarını kavrar. 
• Deseni arşive kaydetmeyi kavrar 
• Desenin, desen aktarım araçları ile ( 

disket,usb,vb..) tezgaha aktarılmasını kavrar. 
 

3. Serbest çizim ile mevcut kumaştan 
desen oluşturur 

• Çözgü ve atkı tel sayılarını girmeyi açıklar 
• Desen çizimini kavrar 
• Çözgü ve atkı sıklıklarını açıklar 
• Desenin renklendirilmesini kavrar 
• Rapor tekrarı ile jakar kapasitesince 

çoğaltmayı kavrar 
• Teknik verilerin girilmesini açıklar 
• Belirlenen çözgü ve atkı iplikleri ile varyant 

hazırlamayı kavrar 
• Çözgü ve atkı renklerini değiştirerek çok 

sayıda varyant oluşturmayı kavrar. 
 
 



4. Tek katlı kumaşın örgü simülasyonunu 
(3 boyutlu)  oluşturur. 
 

• Örgüsünü, çözgü ve atkı sayılarını, sıklığını 
ve rengini belirlemeyi kavrar. 

• Renkli yazıcıdan çıktı almayı açıklar. 
 

5. Çok katlı kumaşın örgü simülasyonunu 
(3 boyutlu) oluşturur. 
 

• Üst kumaş örgüsü belirlemeyi kavrar 
• Alt kumaş örgüsü belirlemeyi kavrar 
• Alt kumaş çözgüsü ile üst kumaş atkısına 

bağlantı atmayı açıklar 
 

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. 

Ana Örgülerden 
Türetilmiş 

Örgüler 

Bezayağı örgüsünden türetilmiş( rips, panama) örgüleri, tahar ve armür planlarını, 
çözgü ve atkı kesitlerini çizer. 
Renk varyantlarını kullanarak yeni tasarımlar oluşturur. 
Dimi örgüsünden türetilmiş örgüleri ( balıksırtı, diyagonal, kesik, çapraz, kırık) örgüleri, 
tahar ve armür planlarını, çözgü ve atkı kesitlerini çizer. 
Renk varyantlarını kullanarak yeni tasarımlar oluşturur. 
Saten örgüsünden türetilmiş örgülere göre (kuvvetlendirilmiş, karışık, gölgeli ) örgüleri, 
tahar ve armür planlarını, çözgü ve atkı kesitlerini çizer. 
Renk varyantlarını kullanarak yeni tasarımlar oluşturur. 

Yollu Örgüler 
 

Enine yollu örgüleri, tahar ve armür planlarını, çözgü ve atkı kesitlerini çizer. 
Renk varyantlarını kullanarak yeni tasarımlar oluşturur. 
Boyuna yollu örgüleri, tahar ve armür planlarını, çözgü ve atkı kesitlerini çizer. 
Renk varyantlarını kullanarak yeni tasarımlar oluşturur. 

Krep Örgüler 
 

Bağlantı noktası ekleyerek ya da eksilterek krep örgüsünü, tahar ve armür planlarını, 
Çözgü ve atkı kesitlerini çizer. 
Renk varyantlarını kullanarak yeni tasarımlar oluşturur 
Motif çevirerek krep örgüleri, tahar ve armür planlarını, çözgü ve atkı kesitlerini çizer. 
Renk varyantlarını kullanarak yeni tasarımlar oluşturur. 
Seçilen örgü ve karışık tahar uygulamasıyla krep örgüsünü, tahar ve armür planlarını, 
Çözgü ve atkı kesitlerini çizer. 
Renk varyantlarını kullanarak yeni tasarımlar oluşturur. 
Bağlantı noktalarına motif ilavesi ile krep örgüsünü, tahar ve armür planlarını, çözgü ve 
atkı kesitlerini çizer. 
Renk varyantlarını kullanarak yeni tasarımlar oluşturur. 
Örgüdeki hareketleri yer değiştirerek krep örgüsünü, tahar ve armür planlarını, çözgü 
ve atkı kesitlerini çizer. 
Renk varyantlarını kullanarak yeni tasarımlar oluşturur. 

 



Kord Örgüler 
 

Atkı kord örgüleri tanımlar, özelliklerini, kullanım alanlarını, çizimini örneklerle açıklar. 
Örgüye göre tahar, armür planlarını kavrar. 
Örgünün çözgü-atkı kesitlerini kavrar. 
Renk varyantlarını kullanarak yeni tasarımlar oluşturur 
Atkı kord örgüleri tanımlar, özelliklerini, kullanım alanlarını, çizimini örneklerle açıklar. 
Örgüye göre tahar, armür planlarını kavrar. 
Örgünün çözgü-atkı kesitlerini kavrar. 
Renk varyantlarını kullanarak yeni tasarımlar oluşturur 

 
 

Kuvvetlendirilmiş 
Örgüler 

 

Atkıdan Kuvvetlendirilmiş örgü çizer. 
Örgüye göre tahar, armür planlarını kavrar. 
Örgünün çözgü-atkı kesitlerini kavrar. 
Renk varyantlarını kullanarak yeni tasarımlar oluşturur 
Çözgüden Kuvvetlendirilmişörgü çizer. 
Örgüye göre tahar, armür planlarını kavrar. 
Örgünün çözgü-atkı kesitlerini kavrar. 
Renk varyantlarını kullanarak yeni tasarımlar oluşturur 
Pikeörgüsünü çizer. 
Örgüye göre tahar, armür planlarını kavrar. 
Örgünün çözgü-atkı kesitlerini kavrar. 
Renk varyantlarını kullanarak yeni tasarımlar oluşturur 

Çift katlı kumaş 
Örgüler 

 

Çözgüden ve atkıdan bağlantılı çift katlı kumaş örgüsünü, tahar ve armür planlarını, 
Çözgü ve atkı kesitlerini çizer. 
Renk varyantlarını kullanarak yeni tasarımlar oluşturur. 
İlave iplik bağlantılı çift katlı kumaş örgüsünü, tahar ve armür planlarını, Çözgü ve atkı 
kesitlerini çizer. 
Renk varyantlarını kullanarak yeni tasarımlar oluşturur. 
Değişen yüzlü çift katlı kumaş örgüsünü, tahar ve armür planlarını, Çözgü ve atkı 
kesitlerini çizer. 
Renk varyantlarını kullanarak yeni tasarımlar oluşturur. 

 
Bilgisayar Destekli 

Armürlü Desen 
Hazırlama 

 

Bilgisayarlı desen programı ile bezayağıve türevi örgüsünü çizer. 
Simülasyon görüntüsünü elde eder. 
Kumaş örgüsü, tahar ve armür planı, kumaş resmi ve renk raporunu kayıt altına alıp 
yazıcıdan kâğıda aktarır. 
Renk varyantlarını kullanarak yeni tasarımlar oluşturur 
Bilgisayarlı desen programı ile dimi  ve türevi örgüsünü çizer. 
Simülasyon görüntüsünü elde eder. 
Kumaş örgüsü, tahar ve armür planı, kumaş resmi ve renk raporunu kayıt altına alıp 
yazıcıdan kâğıda aktarır. 
Bilgisayarlı desen programı ile saten  ve türevi örgüsünü çizer. 
Simülasyon görüntüsünü elde eder. 
Kumaş örgüsü, tahar ve armür planı, kumaş resmi ve renk raporunu kayıt altına alıp 
yazıcıdan kâğıda aktarır. 
Renk varyantlarını kullanarak yeni tasarımlar oluşturur. 
Bilgisayarlı desen programı ile çift katlı örgüleri çizer. 
Simülasyon görüntüsünü elde eder. 
Kumaş örgüsü, tahar ve armür planı, kumaş resmi ve renk raporunu kayıt altına alıp 
yazıcıdan kâğıda aktarır. 
Renk varyantlarını kullanarak yeni tasarımlar oluşturur 

Jakar Desenleri 
 

Yarım raport tekniği ile desen çizer. 
Yarım raport desen tekniği ile jakar deseni oluşturur. 
Renk varyantlarını kullanarak yeni tasarımlar oluşturur. 



Simetrik raport tekniği ile desen çizer. 
Simetrik raport desen tekniğini ile jakar deseni oluşturur. 
Renk varyantlarını kullanarak yeni tasarımlar oluşturur. 
Ulama raport desen tekniği ile desen çizer. 
Ulama raport desen tekniğini ile jakar deseni oluşturur. 
Renk varyantlarını kullanarak yeni tasarımlar oluşturur. 
Serbest raport tekniği ile desen çizer. 
Serbest raport desen tekniği ile jakar deseni oluşturur. 
Motifi desen kağıdına aktarır 
Dokuma örgülerini kullanarak jakar deseni oluşturur. 
Renk varyantlarını kullanarak yeni tasarımlar oluşturur. 

Bilgisayar Destekli 
Jakarlı Desen 

Hazırlama 
 

Bilgisayar ortamındaki resmi desenlendirir. 
Yazıcı ve bilgisayar programını kullanır. 
Mevcut kumaştan desen oluşturma yöntemlerini kullanır       
Yazıcı ve bilgisayar programını kullanır. 
Dokuma örgülerini kullanarak jakar deseni oluşturur. 
Yazıcı ve Bilgisayar programını kullanır. 
Renk varyantlarını kullanarak yeni tasarımlar oluşturur. 
Simülasyonda tek katlı kumaş görüntüsünü elde etmek için gerekli ön hazırlıkları yapar. 
Yazıcı ve Bilgisayar programını kullanır. 
Simülasyonda Çok Katlı Kumaş görüntüsünü elde etmek için gerekli ön hazırlıkları 
yapar. 
Yazıcı ve Bilgisayar programını kullanır. 

DERSİN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

 
• Öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği kurallarına yönelik somut açıklamalar yapılmalıdır.  
• Anahtar yetkinliklerin kazandırılması yönünde açıklamalar yazılmalıdır. Ders kazanımları anahtar yetkinliklerle 

ilişkilendirmeye uygunsa bu konuda uyarı yazılmalıdır. Örnek: Bu derste öğrencilere yaptığı çalışmalara sınıf 
arkadaşlarına sunmasına fırsat verilerek iletişim becerilerinin gelişmesi sağlanmalıdır. 

• Anlatımdan ve örnek çalışmalardan sonra, dersin öğrenme kazanımlarının öğrencide pekiştirilmesi amacıyla birden 
fazla uygulama faaliyeti yapılmalıdır.  

• Bu derste, verilen görevi yapma, yardımlaşma, temizlik, dikkat gibi değer, tutum ve davranışları ön plana çıkaran 
etkinliklere yer verilmelidir.  

 


