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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 542TGD676 

ALAN Tekstil Teknolojisi 

DAL/MESLEK Endüstriyel Düz Örme 

MODÜLÜN ADI Düz Örme Yaka Dikimi 

MODÜLÜN TANIMI Bedene takılan ve bedenden çıkan yaka iĢlemlerinin uygulamalı 

olarak anlatıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/ 24 

ÖN KOġUL Ön koĢulu yoktur. 

YETERLĠK Düz örme yaka dikmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında uygun malzemeleri 

seçerek kalite niteliklerine uygun olarak kazak dikimi 

yapabileceksiniz. 

Amaçlar 
1. Bedene takılan yaka teknik iĢlemlerini 

uygulayabileceksiniz. 

2. Bedenden çıkan yaka teknik iĢlemlerini 

uygulayabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: KumaĢlar, iplik, mezura, makas, çizgi taĢı, etamin 

iğnesi, remayöz makinesi, ütü, ütü makinesi, overlok, yaka 

bantları, kaçık iğnesi vb. 

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 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci 

 

Teknolojinin her geçen gün hızla ilerlediği günümüzde triko sektörü de hızla ilerleme 

kaydetmektedir. Bazı triko iĢletmelerinde giysiler komple makinelerde giyilmeye hazır hâlde 

üretilmektedir. Günlük hayatımızda triko giysiler vazgeçilmez kıyafetlerimiz arasında yer 

almaktadır. Mutlaka her insanın gardrobunda triko giysiler bulunmaktadır. Günümüzde hâlâ 

el makinelerini kullanarak üretim yapılabilmektedir. Bu üretimleri bazı insanlar bütçelerine 

katkıda bulunmak için bazıları da hobi amacıyla yapmaktadır. 

 

Bu modül sonunda edineceğiniz bilgi ve beceriler ile triko sektöründe keserek biçim 

verme tekniğine göre kazak yakası dikimini yapabileceksiniz. Yaka dikimi yaparken aynı 

zamanda triko sektöründe kullanılan makineleri yerinde kullanmayı öğreneceksiniz. 

 

Tüm mesleklerde olduğu gibi bu mesleğin de bilinmesi gereken noktaları 

bulunmaktadır. Triko sektöründe kazak yaka teknik çalıĢmaları ile ilgili bilmediğiniz tüm 

sorularınızın cevabını bu modülde bulacaksınız. 

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 
 

 
Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında 

oyuntulu ve bedene takılan yakaları ana ve yardımcı malzemelerini seçerek tekniğine uygun 

olarak çalıĢabileceksiniz. 

 

 

 

 
 Oyuntulu yaka ve bedene takılan yaka tekniklerini iĢletmelerde araĢtırınız. 

Hazırladığınız raporları arkadaĢlarınızla inceleyiniz. 

 

1. BEDENE TAKILAN YAKA TEKNĠK 

ÇALIġMALARI 

 
1.1 Yakasız Yaka ve Bedene Takılan Yaka ÇeĢitleri 

 

Triko giysilerde giysinin boyun kısmını toplamak, sarmak ya da süslemek amacıyla 

yaka oyuntusuna birleĢtirilen çeĢitli Ģekillerdeki giysi parçalarıdır. Genellikle birleĢtirildiği 

giysinin baĢlama lastik örgü tekniğine uygun Ģekillerde örülmüĢ parçalar yaka olarak 

kullanılmaktadır. 

 

Yaka dikerken aĢağıdaki noktalara dikkat etmek gerekir: 

 

 Kullanacağınız yaka parçasının örgüsü uygun olmalıdır. 

 Yaka parçasını birleĢtirmede kullanacağınız remayöz makinesinın numarası, 

kumaĢa uygun olmalıdır. 

 Yaka parçasının remayöz dikiĢ ayarı iyi yapılmalıdır. 

 Yakanın takacağınız beden parçasının ölçülerinde örülmüĢ olması gerekir. Yaka 

parçaları dikilirken kesim uygulanmaz. 

 Remayöz makinesine takarken yaka parçasının ilmek ilmek takılmasına dikkat 

edilmelidir. 

 Yaka çevresi dikilirken birleĢtirme yeri düzgün ayarlanmalı, kayma 

olmamalıdır. 

 

Yakasız yaka: Triko giysilerde ayrıca yaka parçası çalıĢmadan bedenin kendi üstünde 

yaka ucu reçme makinesi ile döndürülerek veya elde süsleme yapılarak kullanılan bir yaka 

çeĢidir. Bazen kalın makinelerde örgünün kalın olmasından dolayı, örme makinesinde örgü 

tekniği ile yaka oyuntusu verilir. Örgü temiz olarak bittiği için herhangi bir iĢleme tabi 

tutulmadan yaka oluĢturulur. Örgü parçaları omuz kısmından birleĢtirilir. Yaka bölümü 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 

 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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kendiliğinden ortaya çıkar. Her ne kadar yaka görüntüsü olsa da ekstra bir yaka takma iĢlemi 

uygulanmadığı için bunlar yakasız yaka olarak isimlendirilmektedir.  

 

Resim 1.1: Yakasız yaka modeli 

 

1.2. Bisiklet Yaka 
 

Boynun çevresinde yuvarlak bir Ģekilde yer alan açıklığı model özeliğine göre 

değiĢebilen yaka çeĢitidir. 

 

 
ġekil 1.1: Bisiklet yaka 

 



 

 5 

 

 Bisiklet yaka dikiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Önerileriler 

 Yaka çalıĢması yapacağınız kumaĢları kesim 

ve dikim için hazırlayınız. 
 KumaĢ kontrollerinizi yapınız. 

 Arka bedeni may takibi yaparak ikiye 

katlayınız. 

 Katlama yaparken mayların 

kaymamasına dikkat ediniz. 

 Arka bedenin üstüne ön bedeni aynı Ģekilde 

katlayıp yerleĢtiriniz. 

 Düzgün ve eĢit yerleĢtirmeye dikkat 

ediniz. 

 Kalıbı kumaĢa yerleĢtirerek çizgi taĢı ile 

iĢaretlerinizi alınız.   

 

 Orta iĢaretlerini tam ve doğru almayı 

unutmayınız. 

 ĠĢaret aldığınız yerlerden yaka oyuntularınızı 

ve omuz kesiminizi yapınız. 

 

 Ġlk kesiminizi arka yakadan 

baĢlamayı unutmayınız. 

 Kesilen parçaların omuzlarını remayöz 

makinesine yerleĢtiriniz. 

 Omuzlara ekstrafor takmayı 

unutmayınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Omuzları overlokta temizleyiniz. 

  

 Overlok çekerken kumaĢı 

kaydırmamaya dikkat ediniz. 

 Yaka bandınızı remayöz makinesine 

yerleĢtirmeden önce beden ölçüsünü bant 

üzerinde çizgi taĢı ile iĢaretleyiniz. 

 

 ĠĢaret alırken arka beden ölçüsünden 

baĢlayarak iĢaret almayı unutmayınız. 

 Yaka bandınızı makineye yerleĢtiriniz. 

 

 Bandınızı maylara kaydırmadan 

takmaya dikkat ediniz. 
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 Omuzları dikilmiĢ bedenin düz yüzü dıĢarı 

gelecek Ģekilde beden yakasını bandın 

üzerine yerleĢtiriniz. 

  

 Remayözde yaka takarken arka omuz 

baĢından 1 cm geriden baĢlamaya 

özen gösteriniz. Yaka bitiĢ yerinin 

arkaya gelmesine dikkat ediniz. 

 Önce arka yakanın yarısını daha sonra diğer 

yarısını ölçüye göre yerleĢtirip üzerine 

bandın ikinci katını kapatıp dikiniz. 

 Kapatma yaparken ilk taktığınız mayı 

kapatmada da aynı maya takmaya 

dikkat ediniz. Önce arka yakanın 

yarısını daha sonra diğer yarısını 

ölçüye göre yerleĢtirip üzerine bandın 

ikinci katını kapatıp dikiniz. 

 Diktiğiniz yakanın yan kapatmasını remayöz 

makinesinde yapınız.  DikiĢleri kontrol ediniz. 

  Yakanın el iĢini yapınız. 

 Ġlmek kaçıkları var ise tutturmayı 

unutmayınız. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Yaka çalıĢması yapacağınız kumaĢları kesim ve dikim için 

hazırladınız mı? 
  

2. Arka bedeni may takibi yaparak ikiye katladınız mı?   

3. Arka bedenin üstüne ön bedeni aynı Ģekilde katlayıp yerleĢtirdiniz 

mi? 
  

4. Kalıbı kumaĢa yerleĢtirerek çizgi taĢı ile iĢaretlerinizi aldınız mı?     

5. ĠĢaret aldığınız yerlerden yaka oyuntularınızı ve omuz kesiminizi 

yaptınız mı? 
  

6. Kesilen parçaların omuzlarını remayöz makinesine yerleĢtirdiniz 

mi? 
  

7. Kesilen parçaların omuzlarını remayöz makinesinde diktiniz mi?   

8. Omuzları overlokta temizlediniz mi?   

9. Yaka bandınızı remayöz makinesine yerleĢtirmeden önce beden 

ölçüsünü bant üzerinde çizgi taĢı ile iĢaretlediniz mi? 
  

10. Yaka bandınızı makineye yerleĢtiriniz.   

11. Omuzları dikilmiĢ bedenin düz yüzü dıĢarı gelecek Ģekilde beden 

yakasını bandın üzerine yerleĢtirdiniz mi? 
  

12. Önce arka yakanın yarısını daha sonra diğer yarısını ölçüye göre 

yerleĢtirip üzerine bandın ikinci katını kapatıp diktiniz mi? 
  

13. Diktiğiniz yakanın yan kapatmasını remayöz makinesinde 

yaptınız mı? 
  

14. Yakanın el iĢini yaptınız mı?   

15. ÇalıĢmanızı planlanan zamanda tamamladınız mı?   

 

 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız  

“Evet” ise öğrenme faaliyetine devam ediniz. 
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1.3. ‘V’ Yaka Dikim Tekniği 
 

Boynun ön kısmında „V‟ harfi Ģeklinde yer alan istenilen açıklıkta yapılan bir yaka 

Ģeklidir. Kesim Ģekli bisiklet yaka kesimi gibidir. Dikim Ģekli ise diğer yaka dikimlerinden 

farklıdır. Diğer yakalarda dikime enseden baĢlarken „V‟ yakada dikime bedenin ortasından 

baĢlanır ve aynı yerden bedenin ortasından bitirilir.  

 

 
ġekil 1.2: V yaka 
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 „V‟ yaka dikimi yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Önerileriler 

 Örme kumaĢları kesim ve dikim için 

hazırlayınız. 

 Masa, makas, çizgi taĢı, dikim 

makineleri, iplik gibi malzemeleri 

hazırlayınız. 

 KumaĢları may takibi yaparak katlayınız. 

 Bedenleri kesime hazırlarken lastik 

kısmının elinizin sağ tarafına gelmesine 

özen gösteriniz. 

 KumaĢa kalıbınızı resimdeki gibi 

yerleĢtiriniz ve çiziniz. 

 

 
 

 Kalıbın kaymamasına dikkat ediniz. 

 ĠĢeret aldığınız yerlerden kesim yapınız  

 Yaka kesimi yaparken ön yaka 

oyuntusunu sadece ön parçaya 

uygulamaya özen gösteriniz. 

 Ön orta ve arka orta iĢaretlerini çizgi taĢı 

ile iĢaretleyiniz. 

 Çizgi iĢertini fazla bastırmadan almaya 

özen gösteriniz. 

 Omuzları dikiniz. 

 

 Omuzlara ekstrafor takmayı 

unutmayınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Yakaya takılacak bantların ölçülerini 

iĢaretleyerek remayöz makinesine alt torba 

bandı takınız. Bandın üzerine beden 

ortasının düz kısmı makineye bakacak 

Ģekilde yerleĢtiriniz. 

 

 
 

 Beden ortasından iĢaret noktasından 

baĢlamaya özen gösteriniz. 

 Bedenin üstüne bandı kapatınız ve dikim 

iĢlemini yapınız.  
 Bandı bedene döndürerek takınız. 

 Dikim iĢlemini bitirdiğiniz yaka 

çalıĢmanızda yakanın ön tarafında iki ucun 

birleĢim yerini tersinden tekrar remayöze 

verev bir Ģekilde yerleĢtiriniz ve dikiniz. 

 Yaka ucunu kapatırken yakanın 

kaymamasına dikkat ediniz. 

 Diktiğiniz yakanın ölçülerini kontrol 

ediniz. 
 Sağ ve sol yaka eĢitliğine dikkat ediniz. 

 Yakanın uç kısmının tersinde verev 

diktiğiniz yeri açarak el iĢi yapınız. 

 El iĢi yaptığınız kısmı kare Ģeklinde 

açmaya özen gösteriniz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 
Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Örme kumaĢları kesim ve dikim için hazırladınız mı?   

2. KumaĢları may takibi yaparak katladınız mı?   

3. KumaĢa kalıbınızı yerleĢtirip çizdiniz mi?   

4. ĠĢeret aldığınız yerlerden kesim yaptınız mı?   

5. Ön orta ve arka orta iĢaretlerini çizgi taĢı ile iĢaretlediniz mi?   

6. Omuzları diktiniz mi?   

7. Yakaya takılacak bantların ölçülerini iĢertleyerek remayöz 

makinesine alt torba bandı taktınız mı? 

  

8. Beden ortasının düz kısmı makineye bakacak Ģekilde 

yerleĢtirdiniz mi? 

  

9. Bedenin üstüne bandı kapatıp dikim iĢlemini yaptınız mı?   

10. Dikim iĢlemini bitirdiğiniz yaka çalıĢmanızda yakanın ön 

tarafında iki ucun birleĢim yerini tersinden tekrar remayöze verev 

bir Ģekilde yerleĢtirip diktiniz mi? 

  

11. Diktiğiniz yakanın ölçülerini kontrol ettiniz mi?   

12. Yakanın uç kısmının tersinde verev diktiğiniz yeri açarak el iĢi 

yaptınız mı? 
  

13. ÇalıĢmanızı planlanan zamanda tamamladınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise öğrenme faaliyetine devam ediniz. 
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1.4. ‘U’ Yaka Dikim Teknikleri 
 

Boynun çevresinde „U‟ harfi Ģeklinde yer alan istenilen açıklıkta yapılabilen bir yaka 

Ģeklidir. Bu yaka çalıĢmasıdaki iĢlem basamakları aynen bisiklet yaka çalıĢması gibidir. 

 

‟U‟ yaka iĢlem basamaklarında bisiklet yakadaki dikim iĢlem basamaklarını 

uygulayınız. Tek fark yakanın kesim farkıdır. 
 

 
ġekil 1.3: U yaka 

 

1.5. Kare Yaka Teknik ÇalıĢma ĠĢlemleri 
 

Boynun çevresinde kare Ģeklinde yer alan istenilen açıklıkta yapılabilen bir yaka 

Ģeklidir. Kare yakalar U yakalar ile aynı görünüme sahiptir. Sadece köĢelerin dönüĢü kare 

yakada daha keskindir. 

 

Kare yaka iĢlem basamaklarında bisiklet yakadaki iĢlem basamaklarını uygulayınız. 

Tek fark yakanın kesim farkıdır. 

 
ġekil 1.4: Kare yaka 

 

1.6. Balıkçı Yaka Teknik ÇalıĢma ĠĢlemleri 
 

Yapılan koleksiyona göre balıkçı yaka çeĢitleri değiĢebilmektedir. Kalın kazaklarda 

genellikle tam balıkçı yaka kullanılmaktadır. Kalın kazaklarda yarım balıkçı yaka pek 
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kullanılmamaktadır. Mevsimlik tabir ettiğimiz ince kazaklarda ise yarım balıkçı ve tam 

balıkçı yakalar kullanılır. 

 

1.6.1. Yarım Balıkçı Yaka  
 

Boynun çevresinde yuvarlak ve boynun etrafını yüksekçe saracak Ģekilde yer alan 

istenilen yükseklikte yapılabilen bir yaka çeĢididir. Modele göre değiĢmekle birlikte 5-8 cm 

boyunda olmaktadır. Yakanın boyu erkeklerde adem elması dediğimiz gırtlak mesafesine 

kadar çıkmaktadır. 

 

Yarım balıkçı yaka da bisiklet yaka  dikimi iĢlem basamaklarındaki iĢlemlerle üretilir. 

 

 
ġekil 1.5: Yarım balıkçı yaka 

 

1.6.2. Tam Balıkçı Yaka 

 

Çene kısmına değecek uzunlukta yapılan yakaya tam balıkçı yaka, yarısının çalıĢılmıĢ 

hâline yarım balıkçı yaka denir. Yaka boyu ikiye katlanmıĢ olarak boyun bölgesini tam 

olarak sarar ve boyu modele göre 14-18 cm aralığında değiĢir. 

 

Balıkçı yaka iĢlem basamaklarında bisiklet yakadaki iĢlem basamaklarını uygulayınız. 
    

 
ġekil 1.6: Tam balıkçı yaka 
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1.7. Polo Yaka Teknik ÇalıĢma ĠĢlemleri 
 

Bu tip yakaların ön kısmında pat yer alır. Patlar düğmeli veya düğmesiz olarak 

kullanılabilir. 

 
ġekil 1.7: Polo yaka 
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 Polo yaka teknik çalıĢmasını yapınız. 

  

ĠĢlem Basamakları Öneriler 
 Bisiklet yakadaki kesim iĢlem 

basamaklarını aynen uygulayınız. 

 Yaka oyuntusunu aynen bisiklet yakadaki 

gibi uygulamaya dikkat ediniz. 

 Ön bedende pat boyu iĢaretinizi ölçüye 

göre bedenin tam ortasına iĢaretleyiniz. 
 Dikkatli ve titiz çalıĢınız. 

 ĠĢaret aldığınız yerden may takibi 

yaparak kesiniz. 

 May takibi yaparak kesmeye dikkat 

ediniz. 

 Pat kısmına takacağınız tiktak bandınızı 

remayöz makinesine yerleĢtiriniz. 

 Tiktak bandınızı may takibi yaparak 

yerleĢtirmeye dikkat ediniz. Ayrıca 

bandınızı yerleĢtirmeden önce bant 

üzerinde beden pat boyu iĢaretinizi 

almaya özen gösteriniz. 

 Beden parçasını ön ortasından tersi size 

bakacak Ģekilde may takibi yaparak 

yerleĢtiriniz. 

 Dikkatli çalıĢınız. 

 Önce yarısını daha sonra diğer yarısını 

dikiniz. 
 DikiĢ ayarlarına dikkat ediniz. 

 Yaka bandınızı makineye ilmek ilmek 

takınız. 

 Ġlmekleri takarken atlama yapmamasına 

dikkat ediniz. 

 Beden parçasını ön ortasından 1,5 cm 

geriden takınız. Yakanın sonunda da 1,5 

cm bırakarak dikiniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Bisiklet yakadaki yaka oyuntu tekniğini doğru uyguladınız mı?    

2. Ön bedende pat boyu iĢaretinizi ölçüye göre bedenin tam ortasına 

doğru iĢaretlediniz mi? 
  

3. ĠĢaret aldığınız yerden may takibi yaparak düzgün kestiniz mi?   

4. Tiktak bandınızı may takibi yaparak doğru yerleĢtirdiniz mi?   

5. Beden parçasını ön ortasından tersi size bakacak Ģekilde may 

takibi yaparak doğru yerleĢtirdiniz mi? 
  

6. Ġlmekleri takarken atlama yapmamasına dikkat ettiniz mi?   

7. Yakayı bedene takarken baĢlangıçta ve sonda 1,5  cm pay  

8. (kapanma payı) bırakarak diktiniz mi? 
  

9. ÇalıĢmanızı planlanan zamanda bitirdiniz mi?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise öğrenme faaliyetine devam ediniz. 
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1.7. Degaje Yaka Teknik ÇalıĢma ĠĢlemleri  
 

Boynun ön kısmında diğer yakalardan farklı bir örgü tekniği ile çalıĢılan bir yaka 

Ģeklidir.  
 

Bisiklet yakadaki iĢlem basmaklarını uygulayınız. 
 

 Yaka parçasının dikiminde en kısmı boy olarak kullanınız. 

 
ġekil 1.8: Degaje yaka 

 

1.8. Kayık Yaka Teknik ÇalıĢma ĠĢlemleri 
 

Bu yakaların görüntüsü bisiklet yakaya benzer. Kayık yakalarda yaka düĢüklüğü çok 

az, yaka geniĢliği ise daha fazladır. 
 

Bisiklet yakadaki iĢlem basamaklarını uygulayınız. 

 
ġekil 1.9: Kayık yaka 

 

1.9. KapüĢon Teknik ÇalıĢma ĠĢlemleri 
 

 
ġekil 1.9: KapüĢon 

 

BaĢı örten özellikle kıĢ aylarında çok kullanılan kazaklarda hoĢ bir görünümü olan 

bisiklet veya farklı türlerde yaka kesimlerine uygulanan bir baĢlık türüdür.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 KapüĢon teknik çalıĢması yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Beden parçasını bisiklet yakadaki teknik 

çalıĢma gibi hazırlayınız.   

 Bisiklet yaka kesim dikim 

iĢlemlerini omuz dikiĢine kadar 

uygulamaya dikkat ediniz. 

 KapüĢon için kumaĢınızı katlama yaparak 

kesime hazırlayınız. Kalıbı kumaĢa yerleĢtirip 

çizgi taĢı ile iĢaret alınız. 

 

 Yakaya gelecek kısımların 

iĢaretlerine dikkat ediniz. 

 ĠĢaretleme aracınızın leke 

bırakmasına ve çizgilerin net 

olmasına dikkat ediniz.  

 ĠĢaretlerinizi aldığınız yerlerden kapüĢon 

kesiminizi yapınız. 
 Makası dikkatli kullanınız. 

 KapüĢon kumaĢınızı remayöz makinesine 

yerleĢtiriniz.  

 

 KapüĢonun baĢ kısmını dikkatli 

yerleĢtiriniz. 

 KapüĢon kumaĢınızı yaka kısmından tersi 

makineye bakacak Ģekilde remayöz makinesine 

yerleĢtiriniz. 

 

 ÇalıĢmanızda kumaĢın tersine- 

yüzüne dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Üstüne beden parçasını yerleĢtiriniz. 

  

 KapüĢonun ucuna ön bedenin 

ortasından baĢlangıç yapmayı 

unutmayınız. 

 KumaĢı döndürerek dikip bitiriniz.  

 

 Dikimini bitirdiğiniz kapüĢonu 

tekrar kontrol etmeyi unutmayınız. 
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KONTROL LĠSTESĠ 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 
Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. KapüĢon çalıĢmasında bisiklet yaka kesim ve dikim  

2. tekniklerini tam ve doğru uyguladınız mı?   

  

3. Yakaya gelecek kısımların iĢaretlerinin doğruluğuna dikkat ettiniz 

mi? 

  

4. ĠĢaretlerinizi aldığınız yerlerden kapüĢon kesiminizi doğru ve 

düzgün yaptınız mı?  

  

5. KapüĢonun baĢ kısmını remayöze tekniğine uygun ve doğru 

yerleĢtirdiniz mi? 

  

6. ÇalıĢmanızda kumaĢın tersine- düzüne dikkat ettiniz mi?   

7. KapüĢonun ucuna ön ortasından baĢlangıç yaptınız mı?   

8. Dikimini bitirdiğiniz kapüĢonu tekrar kontrol ettiniz mi?   

9. ÇalıĢmanızı planlanan zamanda tamamladınız mı?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDIRME 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Yakasız yakalarda ayrıca bir yaka parçası çalıĢılmaz. 

2. (   ) Yakalar beden parçası ölçüsünde örülür. 

3. (   ) Beden yakalarını keserken önce ön yakaya kesim uygulanır. 

4. (   ) Yaka bandı makineye takıldıktan sonra ölçü iĢareti alınır. 

5. (   ) „V‟ yakalar ön ortasından baĢlanarak dikilir. 

 
 

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 DEĞERLENDIRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 
 

 

 

Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında 

bedenden çıkan yakaları ana ve yardımcı malzemelerini seçerek tekniğine uygun olarak 

çalıĢabileceksiniz. 

 

 

 
 Bedenden çıkan yaka tekniklerini iĢletmelerde araĢtırınız. Hazırladığınız 

raporları arkadaĢlarınızla inceleyiniz. 

 

2. BEDENDEN ÇIKAN YAKA TEKNĠK 

ÇALIġMALARI 
 

1.2. Erkek Yaka Teknik ÇalıĢma ĠĢlemleri 
 

Erkek yaka görünüĢ itibarı ile düz örme ceket yakasına benzemektedir. Genellikle 

erkek hırkalarda kullanılmaktadır. AĢağıdaki uygulama faaliyetinde erkek yaka dikimi 

ayrıntılı olarak resimlerle anlatılmıĢtır. ĠĢlem basamaklarına dikkat ederek uygulamayı 

yapabilirsiniz. 

 

 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 

 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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 Erkek yaka dikimi yapınız. 

 

ĠĢlem basamakları Öneriler 
 Kalıbı kumaĢın üzerine yerleĢtiriniz. 

 

 Erkek yaka teknik çalıĢması için ön ve 

arka beden olarak kullanılmak üzere 2 

adet kumaĢı kumaĢ katlarından may 

takibine dikkat ederek düz bir zemine 

yerleĢtirmeye dikkat ediniz. 

 Kalıbı düz ilmek doğrultusunda doğru 

olarak yerleĢtirmeye dikkat ediniz. 

 Kalıbın kenarlarından çiziniz. 

 

 Kalıbı kaydırmamaya özen gösteriniz. 

 Ön bedenin kesimini yapınız. 

 

 Kesim sırasında kumaĢı kaydırmamaya 

özen gösteriniz. 

UYGULAMA FALĠYETĠ 
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 Arka bedenin kesimini yapınız 

 

 Çizgilerin üzerinden kaydırmadan 

kesiniz. 

 Omuzları takınız. 

 

 Remayöz makinesinde önce arka bedenin 

omuzunu sonra ön bedenin omuzunu 

maylara takınız. 

 Remayöz makinesinde omuz birleĢtirirken 

omuz ölçülerinin eĢit olmasına dikkat 

ediniz. 

 Payın 1 cm‟den fazla olmamasına dikkat 

ediniz. 

 Ekstraforu yerleĢtiriniz. 

 

 Ekstraforu omuz ölçüsünden 1 cm küçük 

kesmeye özen gösteriniz. 

 Omuz dikimini gerçekleĢtiriniz. 

 

 Makine dikiĢinin bozuk olmamasına özen 

gösteriniz. 
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 Omuzlara overlok çekiniz. 

 

 DikiĢ paylarının sökülmesini ve atmasını 

önlemek için overlok çekmeyi 

unutmamalısınız. 

 Üst yakayı remayöze takınız. 

 

 Üst yaka olarak kullanacağınız yakanın 

ölçülere uygun örülmesine dikkat ediniz. 

 Ön yaka ölçüsünü iĢaretleyiniz. 

 

 Bandın üzerine sağdan sola doğru ölçü 

iĢaretlemeyi unutmayınız. 

 Arka yaka ölçüsünü iĢaretleyiniz. 

 

 Arka yakanın takılması için 18 cm 

iĢaretlenmiĢtir. 
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 Tekrar ön yaka ölçüsünü iĢaretleyiniz. 

 

 Aldığınız ölçülerin doğruluğundan emin 

olunuz. 

 Ön bedeni yakanın üzerine yerleĢtiriniz. 

 

 Önce ön bedeni, yakanın baĢlangıç 

noktasından baĢlayarak omuza kadar 

iĢaretlediğiniz ölçüye göre takınız. 

 Arka bedeni yakanın üzerine 

yerleĢtiriniz. 

 

 Sonra arka bedeni omuza kadar 

iĢaretlediğiniz ölçüye göre takınız. 

 Diğer ön bedeni yakanın üzerine 

yerleĢtiriniz. 

 

 Diğer ön bedeni de iĢaretlediğiniz ölçüye 

kadar tam bandın sonuna gelinceye kadar 

takınız. 
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 Yaka bandının üstünü kapatınız. 

 

 Bandın üstünü kapatırken bant birleĢme 

noktasına dikkat ediniz.  

 Bandınızın maylarının dönmemesi için 

dikkatlice bandın üzerini kapatınız. 

 Bandınızı baĢtan sona kadar dikkatlice 

takınız. 

 

 Mayların sırayla eksiksiz takılmasına 

özen gösteriniz. 

 Üst yakanın dikimini yapınız. 

 

 Makinenin dikiĢ ayarının düzgünlüğüne 

dikkat etmeyi ihmal etmeyiniz. 

 Fire ipliğini sökünüz. 

 

 Fire ipliği (pis iplik), bandı takarken 

bandı tutmamızı kolaylaĢtıran ve banttan 

farklı renkte örülen kısımdır. 

 Makineye bandı takarken elinizle bandı 

kolay tutmanızı sağlamak için örülür. 
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 Torba bandı remayöze takınız. 

 

 Torba bandı kapanma payı ve yaka dönüĢ 

yerini temizlemek için kullanacağınızı 

unutmayınız. 

 Bedeni bandın üzerine takınız. 

 

 Bedeni etek ucundan baĢlayarak kapanma 

payının bitimine kadar may takibi yaparak 

bandın üzerine takınız. 

 Ön yaka ucuna kadar bedeni takınız. 

 

 Düz hatların makineye takılması sırasında 

mutlaka may takibi yapılması gerektiğini 

unutmayınız. 

 Bandın üzerini kapatınız. 

 

 Bandın baĢlangıç noktasına dikkat etmeyi 

unutmayınız. 



 

 30 

 Dikimini gerçekleĢtiriniz. 

 

 Bütün dikim iĢlemlerini yaparken 

makinenin pedalına yavaĢ ve güvenli 

basmaya özen gösteriniz. 

 Yakanın dönüĢ yerini makineye takınız. 

 

 Yaka dönüĢ yerine gelince makineyi 

durdurunuz. Makinenin koruyucularını 

açıp geriye doğru çekip yakanın dönüĢ 

yerini makineye takınız. 

 Bandın üzerini kapatınız. 

 

 Bandın üzerini kaldığınız yerden 

kapatmaya dikkat ediniz. 

 Üst yakanın bitimine kadar bandı 

dikiniz. 

 

 Zemin parçasını, etek ucu yukarıda 

kalacak Ģekilde iĢaretlenen ölçülerden 

makineye takınız. 

 May yapmaya özen gösteriniz.  

 Zemin parçasının düz örgü kısmının üstte 

kalmasına özen gösteriniz. 
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 Fire ipliğini sökünüz. 

 

 Sökme iĢlemi sırasında bandın deforme 

olmamasına özen gösteriniz. 

 Sol ön kapanma payı temizleme iĢlemini 

yapınız. 

 

 Etek ucunda el iĢi iĢlemi yapmamak için 

bedeni takmaya sol taraftan baĢlayınız. 

Bandı takıp diğer taraf için yaptığınız 

iĢlemleri tekrar edip dikimi 

gerçekleĢtiriniz. 

 El iĢi yapınız. 

 

 KumaĢla aynı renkte bir ipliği etamin 

iğnesine takıp yaka bandının torba 

örgüsüne kapanma payı bandının üst 

kısmını tutturarak bandın ucunu 

temizleyiniz. 

 Ġplikleri içeri çekiniz. 

 

 Etek uçlarında bulunan remayöz 

makinesinin dikiĢ ipliklerini kancalı iğne 

(örgü makinesinin iğnesi, kaçık iğnesi) ya 

da tığ yardımıyla bandın içine çekiniz. 
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 Fazla iplikleri kesiniz. 

 

 Çektiğiniz ipliklerin dıĢarıda kalan 

fazlalığını makas yardımıyla kesiniz. 

 BitmiĢ ütüsünü yapınız. 

 

 Ütüyü bastırmadan sadece buhar vererek 

ütülemeye dikkat ediniz. 

 GörünüĢ kontrolünü yapınız. 

 

 Herhangi bir bozukluk olup olmadığını 

belirleyiniz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 
Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Kalıbı kumaĢın üzerine yerleĢtirdiniz mi?   

2. Kalıbın kenarlarından çizdiniz mi?   

3. Ön bedenin kesimini yaptınız mı?   

4. Arka bedenin kesimini yaptınız mı?   

5. Omuzları taktınız mı?   

6. Ekstraforu yerleĢtirdiniz mi?   

7. Omuz dikimini gerçekleĢtirdiniz mi?   

8. Omuzlara overlok çektiniz mi?   

9. Üst yakayı remayöze taktınız mı?   

10. Ön yaka ölçüsünü iĢaretlediniz mi?   

11. Arka yaka ölçüsünü iĢaretlediniz mi?   

12. Tekrar ön yaka ölçüsünü iĢaretlediniz mi?   

13. Ön bedeni yakanın üzerine yerleĢtirdiniz mi?   

14. Arka bedeni yakanın üzerine yerleĢtirdiniz mi?   

15. Diğer ön bedeni yakanın üzerine yerleĢtirdiniz mi?   

16. Yaka bandının üstünü kapattınız mı?   

17. Bandınızı baĢtan sona kadar dikkatlice taktınız mı?   

18. Üst yakanın dikimini yaptınız mı?   

19. Fire ipliğini söktünüz mü?   

20. Torba bandı remayöze taktınız mı?   

21. Bedeni bandın üzerine taktınız mı?   

22. Ön yaka ucuna kadar bedeni taktınız mı?   

23. Bandın üzerini kapattınız mı?   

24. Dikimini gerçekleĢtirdiniz mi?   

25. Yakanın dönüĢ yerini makineye taktınız mı?   

26. Bandın üzerini kapattınız mı?   

27. Üst yakanın bitimine kadar bandı diktiniz mi?   

28. Fire ipliğini söktünüz mü?   

29. Sol ön kapanma payını temizleme iĢlemini yaptınız mı?   

30. El iĢi yaptınız mı?   

31. Ġplikleri içeri çekdiniz mi?   

32. Fazla iplikleri kestiniz mi?   

33. BitmiĢ ütüsünü yaptınız mı?   

34. GörünüĢ kontrolünü yaptınız mı?   
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DEĞERLENDĠRME 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise öğrenme faaliyetine devam ediniz. 
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2.2. ġal Yaka Teknik ÇalıĢma ĠĢlemleri 

 
ġal yaka bedenden çıkan yaka tekniği ile yapılmaktadır. Yapı olarak yumuĢak hatlı ve 

ceket yakası gibi düĢük bir yaka modelidir. AĢağıdaki uygulama faaliyetinde ayrıntılı olarak 

dikim aĢamaları gösterilmiĢtir. Dikkatlice inceleyip iĢlem basamaklarına göre uygulayarak 

dikimi yapınız. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 ġal yaka dikimi yapınız. 

 

ĠĢlem basamakları Öneriler 
 Kalıbı kumaĢın üzerine yerleĢtiriniz. 

 

 ġal yaka teknik çalıĢması için ön ve arka 

beden olarak kullanılmak üzere 2 adet 

kumaĢı kumaĢ katlarından may takibine 

dikkat ederek düz bir zemine 

yerleĢtirmeye dikkat ediniz. 

 Kalıbın kenarlarından çiziniz. 

 

 Kalıbı kaydırmamaya özen gösteriniz. 

 Ön bedenin kesimini yapınız. 

 

 KumaĢ katlarını kaydırmamaya özen 

gösteriniz. 

 Arka bedenin kesimini yapınız. 
 KöĢelerin kesiminde dikkatli olmaya özen 

gösteriniz. 

UYGULAMA FALĠYETĠ 
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 Arka bedenin omuzlarını makineye 

takınız. 

 

 Remayöz makinesinde önce arka bedenin 

omuzlarını maylara takınız. 

 Ön bedenin omuzlarını makineye 

takınız. 

 

 Ön bedenin omuzlarını yakayı dıĢarıda 

bırakarak maylara takınız. 

 Ekstraforu takınız. 

 

 DikiĢ paylarının fazla kesilmemesine 

özen gösteriniz. 

 Remayöz dikiĢinin dibinden overlok 

çekmeye özen gösteriniz. 

 Omuzları dikiniz.  
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 Omuzlara overlok çekiniz. 

 

 DikiĢ paylarının fazla kesilmemesine 

özen gösteriniz. 

 Remayöz dikiĢinin dibinden overlok 

çekmeye özen gösteriniz. 

 ġal yakanın arka ortasını makineye 

takınız. 

 

 ġal yakanın arka ortasını, dikiĢ kumaĢın 

düz tarafına gelecek Ģekilde makineye 

takmaya özen göstererek dikiniz. 

 Overlokla temizleyiniz. 

 

 

 Bedendeki arka yakayı makineye takınız. 
 Bedendeki arka yakayı 1 cm payla 

remayöze takmaya dikkat ediniz. 
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 ġal yakayı bedendeki arka yakanın 

üzerine takınız. 

 

 ġal yakayı bedendeki arka yakanın 

üzerine takarken doğru takmaya ve  kenar 

kısımlarında ölçü farklılığı olmamasına 

dikkat ediniz. 

 Dikim iĢlemini gerçekleĢtiriniz. 

 

 

 Payları overlokla temizleyiniz. 
 Overlok çekerken güvenlik kurallarına 

uyunuz. 



 

 40 

 
 Yaka kenarına torba bant geçiriniz. 

 

 Torba bandı makineye takınız. Üzerine 

arka yaka ortasından 0,5 cm içeriden 

baĢlayarak bedeni etek ucuna kadar 

takınız. 

 Kapanma payını ölçünüz. 

 

 Kapanma payını röver hattının 

baĢlangıcına kadar ölçmeye dikkat ediniz. 

 Yakayı ölçünüz. 

 

 Röver hattından baĢlayarak yakayı 

takmaya baĢladığınız yere kadar ölçmeye 

dikkat ediniz. 

 Röver hattına kadar kapanma payını 

geriye çıkarınız. 

 Yaka döndüğünde zincir dikiĢin 

görünmemesi için kapanma payının 

bandını çıkarınız. 
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 Bandın üzerini kapatınız. 

 

 Bandın üzerini baĢlangıç noktasına dikkat 

ederek kapatınız. 

 Kapanma payına ait olan bandı geriye 

çıkarınız. 

 

 Kapanma payının çıkartmanız gereken 

kısmını dikkatlice çıkartınız. 

 

  Makineyi boĢa alıp röver hattının 

üzerine getiriniz. 

 

 Makineyi boĢa alırken ipliklerin 

çıkmamasına ve makinenin iğne ve 

çağanozun dikimi yapılan parçaya 

takılmamasına dikkat ediniz. 

 Yakayı dikiniz.  Dikimi yapılacak kısmın baĢlangıç 
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noktasından dikiĢi baĢlatmaya özen 

gösteriniz. 

 

 Bandı kumaĢı ters çevirerek tekrar 

takınız. 

 

 Diktiğiniz yakayı makineden çıkarınız. 

Çıkardığınız kapanma payına ait olan 

bandı kumaĢı ters çevirerek tekrar takınız. 

 

 Kapanma payını bandın üzerine takınız. 

 

 Kapanma payını may takibi yaparak 

bandın üzerine takmaya dikkat ediniz.  

  Bandın üzerini kapatınız. 

 

 Makinenin her bir mayına, bandın bir 

ilmeği denk gelecek Ģekilde bandı 

takmanız gerektiğini unutmayınız. 

 Kapanma payının bandını dikiniz. 
 Makineyi boĢa alıp döndürünüz ve 

röverin baĢlangıcına getirerek kapanma 
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payının bandını dikiniz. 

 Böylece yakanın bir tarafının kenarlarını 

temizlemiĢ oldunuz. Daha önce yaka ve 

kapanma payını ölçmüĢtünüz. Aynı 

ölçülerdeki bandınızı makineye takınız. 

 Diğer bandı makineye takınız. 

 

 Bedeni arka yakada diğer bandın bittiği 

yerden baĢlayarak kapanma payının 

baĢladığı noktaya kadar bandın üzerine 

takınız. 

 Diğer bedeni bandı üzerine takınız. 

 

 Bedeni makineye takarken may takibi 

yapmaya dikkat ediniz. 

 Yakanın bandını dikiniz. 

 

 Koruyucuları açıp makineyi boĢa alınız. 

Diktiğiniz yeri çıkarıp kumaĢı ters 

döndürünüz.  Diğer tarafta yaptığınız gibi 

çıkardığınız kapanma payına ait olan 

bandı, kumaĢı ters çevirerek tekrar 

takınız. 

 Kalan kısmı bandın üzerine takınız.  Takılacak parçayı esnetmemeye dikkat 
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ediniz. 

 Bandın üzerini kapatınız. 

 

 Takacağınız kısmın baĢlangıç noktasına 

dikkat etmeyi unutmayınız. 

 Dikimini gerçekleĢtiriniz. 

 

 

 Koruyucuları açıp kumaĢı çıkarınız. 

 

 Ġğneyi ölü noktaya getirdikten sonra 

kumaĢı sağdan sola doğru çekerek 

çıkartmanız gerektiğini unutmayınız. 

 Fire ipliklerini sökünüz.  Fire iplerini sökerken batlara zarar 
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vermemelisiniz. 

 Ġplikleri içeri çekiniz. 

 

 Remayöz dikiĢine ait iplikleri bandın 

içine çekmeyi unutmayınız. 

 Etek uçlarına el iĢi yapınız. 

 

 DikiĢ payını bedene kaynaĢtırma dikiĢi 

yaparak tutturunuz. 

 Yakayı ütüleyiniz. 

 

 Ütülerken dikiĢ yerlerine netlik 

kazandırmaya özen gösteriniz. 

 GörünüĢ kontrolünü yapınız.  
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KONTROL LĠSTESĠ 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Kalıbı kumaĢın üzerine yerleĢtirdiniz mi?   

2. Kalıbın kenarlarından çizdiniz mi?   

3. Ön bedenin kesimini yaptınız mı?   

4. Arka bedenin kesimini yaptınız mı?   

5. Arka bedenin omuzlarını makineye taktınız mı?   

6. Ön bedenin omuzlarını makineye taktınız mı?   

7. Ekstraforu taktınız mı?   

8. Omuzları diktiniz mi?   

9. Omuzlara overlok çektiniz mi?   

10. ġal yakanın arka ortasını makineye taktınız mı?   

11. Overlokla temizlediniz mi?   

12. Bedendeki arka yakayı makineye taktınız mı?   

13. ġal yakayı bedendeki arka yakanın üzerine taktınız mı?   

14. Dikim iĢlemini gerçekleĢtirdiniz mi?   

15. Payları overlokla temizlediniz mi?   

16. Yaka kenarına torba bant geçirdiniz mi?   

17. Kapanma payını ölçtünüz mü?   

18. Yakayı ölçtünüz mü?   

19. Röver hattına kadar kapanma payını geriye çıkardınız mı?   

20. Bandın üzerini kapattınız mı?   

21. Kapanma payına ait olan bandı geriye çıkardınız mı?   

22. Makineyi boĢa alıp röver hattının üzerine getirdiniz mi?   

23. Yakayı diktiniz mi?   

24. Bandı kumaĢı ters çevirerek tekrar taktınız mı?   

25. Kapanma payını bandın üzerine taktınız mı?   

26. Bandın üzerini kapattınız mı?   

27. Kapanma payının bandını diktiniz mi?   
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28. Diğer bandı makineye taktınız mı?   

29. Diğer bedeni bandı üzerine taktınız mı?   

30. Yakanın bandını diktiniz mi?   

31. Kalan kısmı bandın üzerine taktınız mı?   

32. Bandın üzerini kapattınız mı?   

33. Dikimini gerçekleĢtirdiniz mi?   

34. Koruyucuları açıp kumaĢı çıkardınız mı?   

35. Fire ipliklerini söktünüz mü?   

36. Ġplikleri içeri çektiniz mi?   

37. Etek uçlarına el iĢi yaptınız mı?   

38. Yakayı ütülediniz mi?   

39. GörünüĢ kontrolünü yaptınız mı?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, 

yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Remayöz makinesinde önce arka bedenin omzu sonra ön bedenin omzu 

maylara takılır. 

 

2. (   ) Remayöz makinesinde dikiĢ payı 1 cm‟den büyük olmalıdır. 

 

3. (   ) Yaka bandının üstü overlok dikiĢi ile kapatılır. 

 

4. (   ) Erkek yaka bedenden çıkan yaka teknik çalıĢmasıdır. 

 

5. (   ) ġal yakada biye fire ipleri sökülmez. 

 

 

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 
AĢağıda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, 

yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Tam balıkçı yakaların ön ortasına pat kesimi uygulanır. 

 

2. (   ) Degaje yaka çalıĢmasında en boy olarak kullanılır. 

 

3. (   ) ġal yaka bayan kazak modellerinde daha fazla kullanılmaktadır. 

 

4. (   ) Yaka bandının üstü kapatılırken mayların dönmemesine dikkat etmek  

gerekir. 

 

5. (   ) ġal yaka dikiminde düz hatlar makineye may takibi yapılmadan takılır. 

 

6. (   ) Fire ipliğinin dikkatli sökülmesi gerekir. 

 

7. (   ) DikiĢ sonrasında iplik fazlalıkları kesilmemelidir. 
 

 

 

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 modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 YanlıĢ 

4 YanlıĢ 

5 Doğru 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 YanlıĢ 

4 Doğru 

5 YanlıĢ 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 YanlıĢ 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 YanlıĢ 

6 Doğru 

7 YanlıĢ 
 

CEVAP ANAHTARLARI 
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KAYNAKÇA 
 Trisad Meslek Lisesi Triko Hazır Giyim Bölümü Ders Notları  

 Triko iĢletmelerinden derlenen uygulama notları 

KAYNAKÇA 


