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 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul / kurumlarında uygulanan Çerçeve 

Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak 

öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme 

materyalidir. 

 Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir. 
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AÇIKLAMALAR 
ALAN Giyim Üretim Teknolojisi 

DAL/MESLEK Konfeksiyon Makineleri Bakım Onarım  

MODÜLÜN ADI Düz Dikiş Makinesi Kurma 

MODÜLÜN TANIMI 
Düz dikiş makinesi kurma becerisinin kazandırıldığı 

bir öğrenme materyalidir 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL  

YETERLİK Düz Dikiş Makinesini Kurmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli araç gereç sağlandığında düz dikiş makinesini 

kurabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Düz dikiş makinesinin montajını 

yapabileceksiniz.  

2. Düz dikiş makinesinde yağlama 

yapabileceksiniz. 

3. Düz dikiş makinesine iğne takabileceksiniz. 

4. Düz dikiş makinesinde masurayı mekiğe 

takabileceksiniz. 

5. Düz dikiş makinesinde iplik takabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Atölye ortamı 

Donanım: El takım çantası anahtar takımı, parça 

kumaş, iplik, dikiş iğnesi, makas, cımbız, masura, 

sanayi tipi düz dikiş makinesi, makine yağı, mekik. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi 

değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı kullanarak 

modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri 

ölçerek sizi değerlendirecektir.  

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

 

Sevgili Öğrenci, 

 

Giyim sanayinde nitelikli insan gücü yetiştirmek, mesleği ile ilgili bilgi ve beceriye 

sahip olmayı gerektirir. Bir eğitim programının başarısı araç ve gereçleri tanımak ve doğru 

kullanmakla mümkündür. 

 

Giyim sanayinde kullanılan düz dikiş makinelerinin kurulumunun daha kolay 

anlaşılmasını sağlamak amacıyla hazırlanmış olan bu modülün  yararlı  olacağı 

düşünülmektedir. 

 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti sonunda düz dikiş makinesinin montajını yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Makine servis ve satışının yapıldığı yerlere giderek düz dikiş makinesi 

montajını araştırınız. 

 

1. DÜZ DİKİŞ MAKİNESİ MONTAJI 
 

Yıllarca sağlıklı çalışması istenen makinelerin, eğitim ve öğretim ile üretime hazır 

hâle getirilebilmesi için en önemli faktör makinenin kuruluş biçimidir. 

 

Bu nedenle makine ayak ve pedalı teknik kurulma biçimine göre uygun anahtar ve 

tornavidalar kullanılarak yapılmalı, tabla montajı ayak, pedal ve motorla uyumlu olarak 

sağlam biçimde monte edilmelidir. 

 

1.1. Düz Dikiş Makinesi Oluşum Elemanları  
 

Makine başı: Tansiyon, tansiyon yayı, baskı ayağı, iğne iplik verici ve bunların 

hareket millerinin bulunduğu kısımdır. 

 

Makine kolu: İçinde hareketin aktarımını sağlayan kol milinin bulunduğu bölümdür. 

 

Makine boynu: İleri geri ayar düğmesi, dikiş boyu ayarlayıcısı ve el çarkının 

bulunduğu bölümdür. 

 

Masa plakası: Masa ana plakası, kumaş yerleştirme yeri olarak kullanılır. Dikiş 

plakası ana plakada bulunur. Ana plakanın altında alt dikiş oluşum elemanları ve taşıyıcı 

hareket mekanizması yer alır. 

 

Masura sarma tertibatı: Masurayı düzgün sarmaya yarayan düzenektir. 

 

Çardak: Masa plakasında makinenin arkasına takılan ve yukarıdan bobinin rahat 

sağılmasını yarayan bölümdür. 

 

Motor: Gelen elektrik enerjisini, harekete çevirir, üzerinde bulunan V kayışı ile dikiş 

makinesinin hareket elemanları için gereken yerlere iletir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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Pedal: Motorun V kayışı ile dikiş makinesine hareketi vermek üzere ana plaka altında 

ayak ile idare edilen kısımdır. Otomatik makinelerde pedalın gerisine topuk ile basarak 

makinenin durması ve iplik kesmesi sağlanabilir. 

 

Dizlik: Baskı ayağının el kullanmadan kaldırılmasını sağlayan sağ diz hizasında ana 

plaka altında bulunan parçadır. 

 

Çağanoz: Makine tablasının alt kısmında bulunan masuranın ve mekiğin takıldığı 

düzeneğe denir. 

 

1.2. Düz Dikiş Makinesinin Kısımları  
 

 

Şekil 1.1: Düz dikiş makinesinin kısımları 

Düz dikiş makinesinin Kısımları: 

1. Makine Başı 

2. Makine Kolu 

3. Makine Boynu 

4. Ana Plaka 

5. Dikiş Plakası 

6. El Çarkı ( Volan) 

7. Masura Sarma Tertibatı 

8. Dikiş Ayar Düğmesi 

9. Ziğ-Zak Kolu 

10. Tansiyon 
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11. Horoz 

12. Baskı Ayağı ve Baskı Ayağı Basınç Ayar Vidası 

13. İğne ve İğne Mili 

14. Ziğ-Zak Butonu 

15. Tokatlama Anahtarı 

16. Yağlama Penceresi 

 

1.3. Makinenin Montajı 
 

Sanayi tipi düz dikiş makineleri üretici firma tarafından demonte olarak işletmelere 

gönderilmektedir. Makine sehpası, motor ve makine kısmı birleştirilerek düz dikiş makinesi 

montaj edilmektedir. Montaj yetkili firma tarafından yapılmaktadır. Yetkisi olmayan kişi 

veya kuruluşlardan yapılan montajda oluşacak hata ve arızalar garanti kapsamı dışında 

görülmektedir buna dikkat edilmelidir. 

 

Makine montajı, montaj resimleri dikkate alınarak sırayla yapılmalı ve cıvata somun 

ve benzeri bağlantı elemanları iyi sıkılmalıdır.  

 

Masura sarma tertibatı, motor kayışı ile uyumlu çalışabilecek şekilde tablaya montaj 

edilmelidir. 

 

Makine açma kapama anahtarı, makine tablasının sağ alt köşesine, tabla alın yüzeyi ile 

aynı hizada olacak şekilde monte edilmelidir. 

 

Makine yağ karteri, tabla üzerine oturtulduktan sonra köşeler titreşimi en aza indirmek 

amacıyla lastik pabuçla desteklenmelidir. 

 

Makine, tabla üzerindeki çalışma alanına monte edildikten sonra, makine alt platosu 

tabla ile aynı seviyede olmasına ve sürgü plakasının rahat çalışır konumda olmasına özen 

gösterilmelidir. 

 

Makine çalışma zeminine uygun olacak şekilde hazırlanıp, titreşimi en aza 

indirgeyerek, çalışmaya hazır duruma getirilmelidir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Düz dikiş makinesi montajını işlem basamaklarına uygun olarak yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

Düz dikiş makinesi montajı 

 El takım çantası, anahtar takımı, sanayi 

tipi düz dikiş makinesi tablası, motoru, 

makinesi ve çardak takımı ile çalışma 

ortamını hazırlayınız. 

 Dikkat ve zaman kaybı olmaması için 

ortamın eksiksiz hazırlanmasına özen 

gösteriniz. 
 

Makine sehpasının ayaklarının takılması 

 Makine tablasının altına katalogda 

belirtilen ölçülere uygun olarak ayakları 

yerleştirip vidalarla montaj yapınız. 

 Makine sehpasının yüksekliğini 

kullanıcıya uygun olarak ayarlayınız. 

 Makine sehpasına ayaklar montaj 

edildiği zaman ayakların düzgün 

basması için terazi ile düzgünlüğü 

kontrol edilmelidir. 

Alt kapağın takılması 

 Alt kapak, makine tabla kanalının dört 

köşesine oturmalıdır. 

 Kapağın çıkmaması için operatör tarafı 

tablaya çivi ile sağlamlaştırılmalıdır. 

   Menteşe tarafı ise kauçuk yapıştırıcılarla 

yapıştırılmalıdır. 

 Makine karterini yerleştiriniz. 

 Makinenin menteşelerini yerlerine takarak 

makineyi menteşe üzerine geçiriniz.  

 

 Şekilde gösterildiği gibi yerleştirip 

katalogda verilen ölçülerde montaj 

etmeye dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Elektrik motorunun montaj edilmesi 

 Elektrik motorunu katalogda verilen 

ölçüde cıvatalarla tablanın altına montaj 

ediniz.  

 Motor ve makinenin kasnakları arasına 

kataloglarda belirtilen ölçülerde kayış 

takınız. 

 Gerdirme vidası ile kayışı gerdiriniz. 

 Motorun elektrik bağlantılarını yapınız. 

 Motor kasnağı ile makine kasnağının 

karşı karşıya gelmesine özen gösteriniz. 

 Civataları iyi sıkınız. 

 Kayışı ayarlarken kayışın üzerine 

basıldığı zaman 1-1,5 cm esnemesine 

özen gösteriniz. 

 Elektrik bağlantılarını yaparken trifaze 

motorlarda fazların doğru 

bağlandığından emin olunuz. 

 Makine dönüş yönü yanlış ise mutlaka 

dönüş yönünü düzeltiniz. 

Kayış kasnağı koruma kapağını ve 

Masura sarma tertibatının takılması 

 Kayış kasnak koruma kapağını şekildeki 

gibi yerleştirip vidalayız. 

 

 Masura sarma tertibatını katalogda 

belirtilen konuma vida ile montaj ediniz.  

 Koruma kapağını yerleştirdikten sonra 

vidaları iyi sıkınız. 

 Masura sarma tertibatını yerleştirdikten 

sonra motor kayışının ters yüzüne sürtüp 

sürtmediğini kontrol ediniz. 

 Masura sararken mutlaka sürtmesini 

sağlayınız.  

 



 

8 

 

Dizliğin takılması ve baskı ayağı kaldırma 

miktarının ayarlanması  
 Dizlik ayak kaldırma kullanılarak 

kaldırıldığında, baskı ayağının standart 

yüksekliği 10 mm’ dir. Bu yüksekliğe 

baskı ayağının yüksekliği ayar vidası ile 

ayarlanmalıdır. 

 

 

İplik çardağının montajının yapılması 

 İplik çardağı taşıma gövdesini makine 

tablasına yerleştirip tablaya vida ile 

sabitleyiniz. 

 Bobin taşıma sehpalarını çardak 

gövdesine takınız. 

 İplik yollarını çardak gövdesine takınız. 

Vidaları sıkarak sabitleyiniz. 

 

 Bobin sehpalarıyla iplik yollarının düşey 

olarak aynı hizada olmasına dikkat 

ediniz. 

 Bobin sehpalarının makinenin üstü ile 

yatay olarak aynı yükseklikte olmasına 

dikkat ediniz. 

 Bobin sehpası ile iplik yolları arasında 

ortalama 2,5 bobin boyu boşluk 

olmasına dikkat ederek montaj ediniz. 

 Vidaların sıkılığını belirli aralıklarla 

kontrol ediniz.  
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KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Kullanılacak takımları doğru olarak hazırladınız mı ?   

2. Makine sehpasının ayaklarını doğru olarak taktınız mı?   

3. Makine sehpasının gönyesini kontrol ettiniz mi?   

4. Makine alt kapağını ve karterini yerleştirdiniz mi?   

5. Makineyi tablaya menteşelerle doğru olaralak yerleştirdiniz 

mi? 

  

6. Elektrik motorunu tablaya doğru olarak yerleştirdiniz mi?   

7. Elektrik bağlantılarını  yaptınız mı ?   

8. Kayış kasnak koruma kapaklarını taktınız mı?   

9. Masura sarma tertibatını  taktınız mı?   

10. Dizliği doğru olarak taktınız mı?    

11. Baskı ayağı kaldırma miktarını ayarladınız mı?   

12. Makine çardağını doğru olarak taktınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki 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 DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Makinenin sehpası kullanıcının boyuna göre ayarlanmalıdır. 
 

2. (   ) Makine hareketi kayış kasnak sistemi ile hareketi elektrik motorundan alır. 
 

3. (   ) Makine ve motor arasındaki hareket kayışı çok gergin olmalıdır. 
 

4. (   ) Dizlik iğne milini diz yardımıyla kaldıran mekanizmadır. 
 

5. (   ) Masura sarma tertibatı hareketi motor kayışından alır. 
 

6. (   ) Çardak makinelerin ipliklerinin konulduğu sehpadır. 
 

7. (   ) Baskı ayağı ipliğin üzerine baskı uygulayarak dikiş esnasında ipliği sabitler. 
 

8. (   ) Kasnak koruma kapağı iş güvenliği açısından çok önemlidir.  
 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru 

sözcüğü yazınız. 
 

9. Dizlik ayak kaldırma kullanılarak kaldırıldığında, baskı ayağının standart yüksekliği 

………....   mm’ dir. 
 

10. Bobin sehpası ile iplik yolları arasında ortalama  …………. bobin boyu boşluk 

olmasına dikkat ederek montaj edilir. 
 

11. Kayışı üzerine basıldığı zaman   ………… cm esnemesine özen gösterilir. 

 

12. Masa plakasında makinenin arkasına takılan ve yukarıdan bobinin rahat sağılmasını 

yarayan bölüme…………………… denir. 
 

13. Dairesel hareketi doğrusal harekete çeviren parçaya ……………………denir. 
 

14. Kol mili hareketini …………………… alarak çağanoz mili ve eksantrik millerine 

dağıtır.  

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti sonunda düz dikiş makinesinde yağlama yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Yetkili bir servise giderek düz dikiş makinesini nasıl yağladıklarını araştırınız. 

 

2. DÜZ DİKİŞ MAKİNESİNDE YAĞLAMA 
 

Sanayi tipi düz dikiş makineleri yüksek devirde ve uzun süreli çalıştıkları için makine 

parçalarının düzenli olarak yağlanması çok önemlidir. Yağlama yeterince yapılmadığı zaman 

makine parçaları ısınır ve aşınırlar kısa süre sonra da çalışmaz hâle gelir ve arıza yaparlar. 

 

Şekil 2.1: Yağ karteri 

Düzenli olarak yağ karterindeki yağ miktarı ve yağın temizliği kontrol edilmelidir. 

Yağ miktarı karter üzerindeki A-B çizgilerinin ikisinin arasında tutulmalıdır. 

 

Sanayi tipi düz dikiş makinelerinde yağlama otomatik olarak yapıldığı için düzenli 

olarak pompanın filtrelerinin temizlenmesi gerekir. Makine çalıştırıldığı zaman yağlama 

penceresinden mutlaka yağ çapması kontrol edilmelidir. 

 

Yağlamanın tam olabilmesi için de yağın makineye uygun seçilmesi ve düzenli olarak 

da yağın değiştirilmesi çok önemlidir. Mutlaka kataloglarda belirtilen yağlar seçilmelidir.  

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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2.1. Periyodik Bakım 
 

Sanayide yüksek devirlerle uzun süre kullanılan makineler oldukları için periyodik 

bakımları önemlidir. Periyodik olarak bakımı yapılmayan makineler arıza çıkararak işi 

aksatır. Bunu önlemek için mutlaka periyodik bakımları yapılmalıdır. 

 

Günlük ve haftalık bakımları kullanıcı tarafından yapılırken haftalık, 6 aylık ve yıllık 

bakımları bakımcı veya yetkili servis elemanları tarafından yapılmalıdır. 

 

Günlük olarak ;  

 

 Makinenin kısımları kontrol edilir ve temizlenir (Mekik, masura, çağanoz,iplik 

yolları, tansiyon vs.). 

 Makinenin yağı her gün kontrol edilmelidir (Makineyi çalıştırmadan ve sabah 

yapılması önemlidir.).  

 İğne mili ve baskı ayağı mili üzerine 1 damla yağ damlatılmalıdır. 

 İş bitişi makinenin her tarafı temizlenmeli ve bezle silinmelidir. 

 

Haftalık olarak ; 

 

 Makine kayışının gerginliği kontrol edilmelidir. 

 Kesici bıçak açılabilir aksamlar gözden geçirilmelidir. 

 Yağlama pompasının filtreleri kontrol edilmeli ve filtre üzerindeki iplik ve 

kumaş parçaları temizlenmelidir. 

 Elektrik – elektronik aksamlar kontrol edilmelidir (Şalterler, bağlantılar,  

kablolar ve izolasyonlar ). 

 Makine üzerindeki kısımlar kontrol edilmelidir. Gevşeyen cıvata ve somunlar 

sıkılır. 

 

Aylık olarak;  

 

 Aşınan bıçak ve kesiciler bilenmeli veya yenisi ile değiştirilmelidir. 

 Yağ filtreleri, süzgeçler ve hava filtreleri temizlenir. Eskimiş olanlar yenisi ile 

değiştirilmelidir. 

 Yağ değiştirilmelidir. 

 Motor üzerindeki hava kanalları basınçlı hava ile temizlenmelidir. 

 Çağanoz, mekik, transport ayarları kontrol edilmelidir. 

 Miller ve hareketli aksamlar kontrol edilmeli ve aksaklıklar giderilmelidir. 

 Şalterler, sigortalar ve motorlar kontrol edilmelidir. 

 

6 aylık olarak; 

 

 Gevşeyen cıvata ve somunlar sıkılmalıdır. 

 Motor, balatalar, burçlar ve rulmanlar kontrol edilmelidir. 
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 Makine üzerindeki parçalar kontrol edilmeli ve eskiyenler yenisi ile 

değiştirilmelidir. 

 İplik yolları kontrol edilmeli hasarlı olanlar değiştirilmelidir. 

 

Yıllık olarak ; 

 

 Makine sehpasının ayaklarının cıvataları kontrol edilmelidir. 

  Eskiyen parçalar yenisi ile değiştirilmelidir. 

 Eskiyen kayışlar değiştirilmelidir. 

 Pedallar kontrol edilmeli ve aksaklıklar giderilmelidir. 

 Motorların kömürleri kontrol edilmeli ve eskiyenler değiştirilmelidir. 

 Kesici bıçaklar yenisi ile değiştirilmelidir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Düz dikiş makinesinin yağlanmasını işlem basamaklarına uygun olarak yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

Düz dikiş makinesinin yağlanması 

 El takım çantası, anahtar takımı, sanayi 

tipi düz dikiş makinesi, fırça, temiz bez, 

makine yağı ile çalışma ortamını 

hazırlayınız. 

 Dikkat ve zaman kaybı olmaması için 

ortamın eksiksiz hazırlanmasına özen 

gösteriniz. 

 Makineyi menteşeler üzerine yatırınız. 

 Yağ karteri içerisindeki iplik ve kumaş 

parçalarını temizleyiniz. 

 Bu işlemi makineyi çalıştırmadan yapınız. 

 Katalogda belirtilen özellikte, karterde 

gösterilen Hıgh ( yüksek ) ve low 

(düşük ) çizgilerinin arasına kadar yağ 

koyunuz. 

 Yağı fazla veya eksik koymamaya dikkat 

ediniz. 

( Şekil 2.1’e bakınız ) 

 Makineyi menteşeler üzerinden 

kaldırınız. 

 Menteşeler üzerinde çevirerek kaldırınız. 

 Yağ pompası üzerindeki ayar 

vidasından yağ miktarını ayarlayınız. 

Sağa çevrilince yağ miktarı artar, sola 

çevrilince azalır. 

 Yağlama miktarı yetersiz ise bu işlem 

yapınız. 

 Makineyi düşük 3000 devirde 10 dakika 

çalıştırınız. 

 Yağ penceresine yağın çarpıp 

çarpmadığını kontrol ediniz. 

Yağ çarpmıyorsa yağ pompasını 

kontrol ediniz.  

 İlk 1-2 ay yağ seviyesi kontrol edilmeli 

eksikse yağ konulmalıdır. 

 Aynı özellikteki yağ koymaya özen 

gösteriniz.  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Çağanozun çevresine 25X75 mm 

ebatlarında kâğıt koyarak yağlama 

yapılıp yapılmadığı kontrol edilmelidir. 

Şekil 2.2.’ de olduğu gibi kâğıdı 

yerleştirip makineyi çalıştırınız. 

 

 
Şekil 2.2: Çağanoz yağlama testi 

 Çağanozdan savrulan yağ miktarı 

ortalama 1-2 mm genişliğinde olmalıdır. 

Şekil 2.3’e bakınız. 

 Çağanoz yağlama miktarı az ise 

çağanoz tahrik ön miline takılan yağ 

ayar vidasını sağa çevirerek arttırınız, 

sola çevirerek azaltınız ve ayarlayınız. 

 
Şekil 2.3: Test kâğıdı 

 Makine başındaki iplik verici ve krankın 

yağlama yapıp yapmadığı kontrol 

ediniz. 

 

 Sıçrayan yağları temiz bir bezle 

temizleyiniz. 

 Dikilecek ürün ve atölyenin çalışma 

alanına yağ dökülmemesine dikkat ediniz.  
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KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Tamir takımlarını hazırladınız mı?   

2. Makineyi menteşeler üzerine yatırdınız mı?   

3. Katalogtan uygun olan yağı seçtiniz mi?   

4. Yağ seviyesine kadar makine karterine yağ koydunuz mu?   

5. Makineyi menteşeler üzerinde düzeltiniz mi?   

6. Düşük hızda yaklaşık 10 dakika makineyi çalırtırdınız mı?   

7. Makinenin yağlama yapıp yapmadığını yağ penceresinden kontrol 

ettiniz mi? 

  

8. Yağlama mikatrını ayarladınız mı?   

9. Çağanozun yağlamasını kontrol ettiniz mi?   

10. Makine başı yağlamasını kontrol ettiniz mi?   

11. Dökülen yağ ve pislikleri temizlediniz mi?   

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 

 

 



 

17 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   )   Yağ seviyesi kontrolü akşam iş bitince yapılır. 

 

2. (   )   Yağ seviyesi karter üzerindeki iki çizgi arasında olmalıdır. 

 

3. (   )   Çağanoz otomatik olarak yağlanmaktadır. 

 

4. (   )   Makinenin düzenli olarak çalışabilmesi için periyodik bakımlarının yapılması 

gerekmez. 

 

5. (   )  Sanayi tipi düz dikiş makineleri otomatik olarak yağlanmaktadır. 

 

6. (   )   Makinede kullanılacak yağlar kataloglarda belirtilen yağlar olmalıdır. 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız. 

 

7. Yağlama yeterince yapılmadığı zaman makine parçaları ………….ve ……………… 

 

8. Yağ pompası üzerindeki ayar vidası sağa doğru çevrilince  yağ miktarını 

………………… 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3 
 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti sonunda düz dikiş makinesine iğne takabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Sanayi tipi konfeksiyon makinelerinde kullanılan iğne sistemlerini araştırınız.  

 

3. DÜZ DİKİŞ MAKİNESİNE İĞNE TAKMA 
 

Makine dikiş iğnesi, el dikiş iğnelerinden farklı yapı özelliği gösterir. Göz ve uç 

makine iğnesinde aynı tarafta bulunur. Bunun nedeni, iğnenin tamamının kumaştan 

geçmesini önlemektir. 

 

İğnenin görevleri; kumaşı delip üst ipliği alta geçirmek, kumaşın alt yüzeyinde iplik 

halkası oluşturmak, dikişten arta kalan ipliğin geri çekilmesine yardım etmektir. 

 

Makine çeşitlerine göre dikiş iğneleri üretilmektedir. 

 

3.1. İğnenin Kısımları ve Özellikleri  
 

İğne üzerinde bulunan bölümlere değişik adlar verilir. Sektörde bu isimler 

değişiklikler gösterebilir. Şekil 3.1 de bir makine iğnesinin bölümleri ve verilen isimler 

görülmektedir. 

 

Dipçik (Sap )  :İğnenin iğne mili yuvasına takılan kısmıdır. 

Şaft :İğnenin kumaşa girip çıktığı kısmı olup iğne numarası şaft çapı ile ifade   

edilir. 

Konik :Dipçik ile şaft arasında kalan çap daralmasının olduğu kısmıdır. İğneler 

daha dayanıklı olsun diye konik yapılmıştır. 

Göz :İğnenin iplik takılan deliğidir. 

Uç :Kumaşı delen sivri kısmıdır. 

Boyun :İplik ilmeğinin oluştuğu ve çağanozun yakalayıcı ucunun ilmeği 

yakaladığı iğnenin düzleştirilmiş kısmıdır. 

Uzun Kanal : Şaft üzerinde yer alan ve üst ipliğin kumaşa sürtünmesini engellemek 

için gizlendiği kanaldır. 

Kısa Kanal :Uzun kanalın tam karşısında ve iğnenin boynu ile ucu arasında yer alan 

kanal kısmıdır.  

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Şekil 3.1: İğnenin bölümleri 

 A-Dip çapı 

 B- Gövde 

 C-Dip tepesi 

 D-  Dip ile göz arasındaki mesafe 

 E- İğne uzunluğu (boy) 

 F-  Göz ile uç arasındaki mesafe 

 G-  Oluk genişliği 

 H-  Boyun ( kesim ağzı) uzunluğu 

  I- Sap 

 J- Göz uzunluğu 

 K- Göz genişliği 

 L- Oluk ( Kanal) 

 M- Gövde 

 N- Sap uzunluğu 

 O- Boyun ( kesim ağzı) 

 P- İğne gözü 

 R- İğne ucu 

 S- Delici kısım 

 T-Oluk derinliği 
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3.2. İğne Sistemleri  
 

Sanayide kullanılan konfeksiyon makinelerindeki iğne sistem numarası farklılık 

gösterir. Makine türüne göre uygun iğne sistemi seçmek gerekir.  

 

İğne sistem numarası;  iğnenin şekli, iğne uzunluğu, dipçik kalınlığı, dipçik uzunluğu, 

uç biçimi, iplik kanalları ile boyunun yapısı ile belirlenir. 

 

İğne sistem numarası uygun seçilmeyen makinelerde dikiş oluşmaz veya çeşitli 

arızalara yol açabilir. Çünkü makine türüne göre iğne şaft boyu ve biçimi farklılık gösterir. 

İğne numarası ile iğne sistem numarası aynı değildir. İğne numarası şaft kalınlığı olup 

kumaşın kalınlığına göre seçilir. İğne sistem numarası ise iğnenin hangi makinede 

kullanılabileceğini gösterir. Tablo 3.1’ de olduğu gibi. 

 

Sanayi Makinesi Türü İğne Sistem Numarası 

Düz Dikiş Makinesi İğnesi DPX5 ---- DBX1 

Overlok Makinesi İğnesi DCX27 

Reçme Makinesi İğnesi DVX63 –UYX128GAS 

İlik Makinesi İğnesi DPX5 

Düğme Makinesi İğnesi TQX7---TQX1 

Zincir Dikiş Makinesi İğnesi UYX128GAS 

Çift İğne Dikiş Makinesi İğnesi DPX17 

Etek Baskı Makinesi İğnesi LWX6T 

Punteriz Makinesi İğnesi DPX5 

  

Tablo 3.1: İğne sistem numarası 

3.2.1. İğne Numarası 
 

 İğne numarası iğnenin şaft kalınlığının çapıdır.  İğneler dünyada iki sisteme göre 

numaralanır. Bunlar:  

 

1-Singer (Amerikan –İngiliz) sistemi 

2-Metrik (Alman )sistemi 

 

Her iki sistemde de numaralar büyüdükçe iğne çapı da artmaktadır. Metrik ölçü 

sisteminde iğne numarası Nm ve yanında bir sayı ile gösterilmektedir.(Nm 90 ,   

 

Nm 120 vs gibi) Şaft kalınlığı = 1/100 formülü ile bulunur. 

Örnek ;  Nm 90 numaralı bir iğnenin şaft kalınlığı nedir. 

Şaft kalınlığı =90/100= 0,9 mm’ dir. 

 

Kumaş kalığına uygun olarak iğne numarası seçmek gerekir kalın kumaşlarda kalın 

iğneler seçilmelidir. Standart olarak iğne numaraları aşağıdaki gibi seçilebilir.Tablo 3.2’ ye 

bakınız. 
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Dokuma kumaşlar için iğne numarası seçimi 

İnce Kumaşlar İçin 60-80 Nm 

Orta Kalınlıkta Kumaşlar İçin 80-90 Nm 

Kalın kumaşlar İçin 90-120 Nm veya daha kalın  

Örme kumaşlar için iğne numarası seçimi 

Bayan Çamaşırlar İçin 60-80 Nm 

Erkek Çamaşırlar İçin 65-90 Nm 

Örme Dış Giyim İçin 60-100 Nm 

Tablo 3.2: Kumaşa göre iğne numaraları 

3.3. İğne Pozisyonu 
 

Sanayi tipi düz dikiş makinelerine iğne takarken iğnenin duruş pozisyonu çok 

önemlidir. İğnenin sap kısmı silindirik olduğu için azami dikkat gereklidir. İğnenin boyun 

kısmı daima çağanozun alıcı ucu ile karşı karşıya getirilecek şekilde çevrilerek ayarlanıp 

iğne bağı vidası iyi sıkılmalıdır.   
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Düz dikiş makinesine iğne takmayı işlem basamaklarına uygun olarak yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Makineye İğne Takma işlemi 

 Makineyi kapatınız. 

 Makinenin kapandığından emin olunuz. 

 Uygun tornavida seçiniz. 

 Kırık iğneyi sökmek için iğne 

bağı vidasını sola çevirerek 

gevşetip, iğneyi çıkarınız. 

 Kırık iğneleri uygun yerlerde toplayınız, yerlere 

atmayınız. 

 Uygun iğne sisteminde ve 

numarasında iğne seçiniz. 

 DPX5 iğne seçiniz, 

 Kumaş kalınlığına uygun olarak iğne 

numarasında iğne seçiniz.(Tablo 3.2’ye bakınız.)  

 İğne bağına seçilen iğneyi 

yerleştirip yukarı doğru itiniz ve 

iğne yukarda iken iğne boynu ile 

çağanozun tırnağı karşı karşıya 

gelecek şekilde çeviriniz.(Uzun 

kanal sola kısa kanal sağa 

bakacak şekilde )  

 

 İğne bağı vidasını sıkınız.  İyi sıktığınızdan emin olunuz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Makineyi kapattınız mı?   

2. Uygun tornavidayi seçtiniz mi?   

3. Uygun iğneyi seçtiniz mi   

4. Kırık iğneyi çıkardınız mı?   

5. Seçilen İğneyi iğne mili yuvasına yerleştirdiniz mi?   

6. İğne mili yuvasına yerleştirilen iğnenin pozisyonun ayarladınız mı?   

7. İğne bağı vidasını iyice sıktınız mı?   

8. Takılan iğneyi elle kontrol ettiniz mi?   

9. Deneme dikişi aldınız mı?   

10. Kırılan iğne parçalarını uygun şekilde imha ettiniz mi   

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki 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 DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Dikiş oluşumunda önemli parçalardan biri de iğnedir. 

 

2. (   ) Her makinenin iğnesinin sistem numarası aynıdır. 

 

3. (   ) İğnenin kumaşa girip çıktığı kısmına dipçik denir. 

 

4. (   ) İğne uç profilleri kumaş cinsine göre değişiklik gösterir. 

 

5. (   ) İğneyi makineye takarken boyunla çağanozun tırnağı karşı karşıya getirilir. 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

6. Sanayi tipi düz dikiş makinesi iğne sistem numarası……………………dır. 

 

7. Şaft kalınlığının ölçüsü  100 sabit sayısı ile çarpılarak iğnenin ……………… 

numarası bulunur. 

 

8. Nm 120 olan bir iğnenin şaft kalınlığı ………………….. mm’ dir. 

 

9. İğne numarasını seçerken  ……………….. dikkate alınır. 

 

10. Erkek çamaşırlarda ……………..  Nm  numaralı iğneler kullanılır. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4 
 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti sonunda uygun ortam sağlandığında düz dikiş makinesinde 

masurayı mekiğe takabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Düz dikiş makinelerinde kullanılan masuranın mekiğe nasıl takıldığını 

araştırınız. 

 

4. DÜZ DİKİŞ MAKİNESİNDE MASURAYI 

MEKİĞE TAKMA 
 

4.1. Masura ve Mekiğin Tanımı 
 

Dikiş makinelerindeki teknolojik gelişmeler, mekiklerin de şekillerinde ve çalışma 

sistemlerinde değiştirmelere neden olmuştur. Eskiden el dikiş makinelerinde uzun mekikler 

kullanılırdı. Bu mekikler ileri geri hareket eder, dolayısıyla makinenin hızının düşmesine 

neden olurdu. Daha sonra geliştirilen 180 derece ileri ve geri hareket eden mekik sistemiyle 

yarım devirli dikiş makineleri yapılmıştır. Ev tipi makineler genelde bu tür makinelerdir. 

 

Yarım devirli makinelerde mekiğin 180 derece ileri gidip, tekrar geri gelmesi 

makinenin hızını düşürdüğü için sanayi tipi makinelerde tam devirli, 360 derece dönüş 

hareketi yapan mekik sistemiyle çalışan süratli makineler geliştirilmiştir. 

 

Mekik masuraya içine alan ve alt ipliğin düzenli bir şekilde sağılmasını ayarlayan 

parçasıdır.  

      

Şekil 4.1: Mekik                                                               Şekil 4.2: Masura 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-4 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Masura, alt ipliğin üzerine sarıldığı, mekik yapısına uygun düzenlenmiş makine 

elemanıdır. Yuvarlak mekiklerde yuvarlak masura, uzun mekiklerde uzun masura kullanılır. 

 

Mekiğin içine yerleştirilen masuraya iplik sararken ipliğin düzgün sarılması, kenara 1 

mm kalınca sarma işlemine son verilmesi gerekir. Masura mekiğe yerleştirilirken de 

masuradan gelen ipliğin yönüne dikkat ederek, ipliğin geliş yönünde mekik yaprağından 

geçirmek gerekir. 

 

4.2. Mekiğin Kısımları 
 

Mekik üç kısımdan meydana gelir.  

 

Mekik yaprağı, masuradaki ipliğin gerginliğini ayarlamak için kullanılır. Yaprak 

ortasında bir vida vardır. Yaprağın sıkıştırılması ve gevşetilmesinde kullanılır. 

 

Mekik sapı, mekiğin mekik yuvasında yerleşmesini ve düşmemesini sağlar. 

 

İğne tarafından oluşturulan halka mekiğin ucu tarafından yakalanır. Mekik dönme 

(osilasyon) hareketi yapar.180 dereceye geldiğinde halka uçtan kurtulur. Mekik geri dönerek 

başlangıç konumuna gelir, bu arada bırakılan halka iplik çekici tarafından geri çekilir. 

Maksimum hızı 200 d/dakikadır. 

 

Mekik mandalı, mekiğin mekik yuvasına yerleşmesini ve kolayca çıkarılmasını 

sağlar. 

 

4.3. Mekik Çeşitleri 
 

Makinelere göre mekikler sınıflandırıldığı gibi çalışma sistemine göre de 

sınıflandırılır. 

 

 Makinelere Göre Mekik Çeşitleri  

 Düz makine mekiği 

 Elektronik düz makine mekiği 

 Punteriz makinesi mekiği 

 İlik makinesi mekiği 

 Nakış makinesi mekiği 

 

 Çalışma Sistemine Göre Mekik Çeşitleri 

 Osilasyonlu merkezi masura mekiği ; Merkezi masura mekiği, 

osilasyon hareketi yapar (  yarım devir ileri-geri ) sağa doğru 190º lik bir 

ileri –geri hareketi ile iğne ipliğinin oluşturduğu ilmeği yakalamakta ve 

alt ipliğin masurasının çevresinden geçirmektedir. Bu tip mekikler deri 

konfeksiyon makinelerinde ve punteriz makinelerinde kullanılır. 

Dezavantajları hızlarının düşük olmasıdır. (en fazla  2000 dikiş/dakika) 
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Şekil 4.3: Osilasyonlu merkezi masura mekiği 

 

Şekil 4.4: Bilezik mekiği masurası  

 Bilezik mekiği ; Merkezi masura mekiği gibi çalışır burada mekik, 

ilmeği sadece masuranın çevresinden geçmekle kalmaz, aynı zamanda 

masura da ilmeğin içinde geçer. Kalın ya da hassas ipliklerin kullanıldığı 

kalın ve sert yüzeylerin dikiminde yararlanılır. En yüksek devirleri 1000 

dakika/devir dikiştir. 

 

Şekil 4.5: Tam devirli çağanoz ve mekik 

 Tam devirli çağanoz ve mekik : Yatay bir mile bağlanmış olan tam 

devirli yatay çağanozda, iğne tarafından oluşturulan ilmek, iplik kavrama 

ucunca kavranmakta, genişletmekte  ve mekik ile birlikte masuranın 

çevresinden geçirilmektedir. Tam devirli bu hareket sayesinde makinenin 

hızı 6000 dikiş/dakika’ya ulaşabilir. 
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4.4. Masuraya İplik Sarma 
 

Dikiş ayarları içerisinde, düzgün sarılmış ve hatasız bir masuranın önemli yeri vardır. 

Makinenin özelliğine göre değişik tip ve farklı ölçülerde imalatı yapılan masuranın, 

makinede dikiş tekniği açısından ve kullanılan iplik kalınlığı ile orantılı olarak farklı 

sertliklerde sarılması gerekmektedir. 

 

Bu nedenle, sağlıklı bir sarım işlemi için masuralık sistemdeki pime, masurayı 

taktıktan sonra ipliği birkaç tur elle sarmak gerekir. Masura baskı mandalını ileriye doğru 

iterek masuralık volanı lastikle (kayışla) temas ettirilir. İplik gerginliği vidasından, istenilen 

gerginlik tornavida ile ayarlandıktan sonra masura sarılır. 

 

Masura miline iterek yerleştirilir. Yanda görülen düğmeye basılarak makine çalışırken 

doldurulur. Masuraya sarılacak ipi masuraya getirmeden önce masura tansiyonundan 

geçirmek gerekir. Bu tansiyonda yay ve gergi pulları bulunmaktadır. İplik gergi pulları 

arasından geçirilir ve masuraya iletilir. 

 

Masura ayarı düzgün değil ise gergi çatalı üzerindeki vidadan tornavida ile 

ayarlanabilir. 

 

Şekil 4.6: Masuraya iplik sarma 
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4.5.Uygun Masura Mekik Seçme 
 

Makineye uygun olarak mekik ve masura seçmek çok önemlidir. Yanlış seçilmiş 

mekik masura dikiş oluşumunu engellediği gibi arızalarda yol açabilir. Makinenin türü 

çağanozun tipine mekik ve masura seçilir.  

 

4.6.Mekik İplik Ayarı 
 

Masuranın doğru sarıldığı kontrol edilir, sıkı veya gevşek iplik sağılma durumuna göre 

mekik üzerindeki vida uygun tornavida ile sıkılır veya gevşetilir. İpliğin rahat sağılması 

sağlanır. 

 

4.7. Masurayı Mekiğe Takma 
 

Aşağıdaki uygulama faaliyetinde masurayı mekiğe takma açıklanmıştır. 

 



 

30 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Masurayı Mekiğe Takma işlemi 

 Makine uygun mekik ve masurayı 

seçiniz. 

 Yanlış mekik ve masura seçilirse hatalı dikiş 

oluşur. 

 Masuranın makinede düzgün sarılmasına 

dikkat edilmelidir. 

 Mekiğe masurayı şekil 4.7.1’de 

olduğu gibi yerleştiriniz. 

Şekil 4.7.1: Masurayı mekiğe yerleştirme 

 Masura üzerine sarılan ipliğin 

ucunu tutarak mekiğin kenarındaki 

yarıktan yayın altına geçiriniz. 

(Şekil 4.7.2’de olduğu gibi) 

 

Şekil 4.7.2: Masurayı mekiğe yerleştirme 

 Yayın altına geçirdiğiniz ipin iplik 

çıkış gözüne geçinceye kadar 

çekiniz.  

(Şekil 4.7.3’de olduğu gibi ) 

Şekil 4.7.3: Masurayı mekiğe yerleştirme 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Kapanma kolundan tutarak 

makinenin çağanozunun içine 

mekiği yerleştirip kapama kolunu 

bırakınız. (Şekil 4.7.4’de olduğu 

gibi) 

Şekil 4.7.4: Masurayı mekiğe yerleştirme 

 Elle çevirerek iğnenin makineye 

çarpıp çarpmadığını kontrol ediniz. 

 Deneme dikişi alınız. 

 Dikişin oluşabilmesi için mekikten yaklaşık 10 

cm ipliğin uzun bırakılmasına dikkat ediniz. 

 

 

KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Makineyi kapattınız mı?   

2. Uygun mekik ve masura seçtiniz mi?   

3. Masuraya makinede iplik sardınız mı?   

4. Mekiğin içine masurayı yerleştirdiniz mi?   

5. İpliği mekiğn yarığından geçirip yayın altına alıp yaklaşık 10 cm 

dışarıda olacak şekilde çektiniz mi? 

  

6. Masurası takılmış mekiği çağanoza taktınız mı?   

7. Deneme dikişi aldınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki 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 DEĞERLENDİRME 
 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Tam devirli mekikler 360º kendi etrafında dönerler. 

 

2. (   ) Dikiş oluşumunda iğne ipliğinin ilmeğini mekik yakalayarak dikiş oluşturur. 

 

3. (   ) Üst ipliğin ayarı mekik üzerindeki plaka yayının üzerindeki vidadan yapılır. 

 

4. (   ) Masura sarma tertibatı ile bobinler sarılır. 

 

5. (   ) Osilasyon hareketi yapan mekiklerin hızları düşüktür. 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru 

sözcüğü yazınız. 
 

6. Makine devri 6000 dikiş/dakikaya kadar ulaşabilen makinelerde  ……………..  

çağanoz mekik masura kullanılmaktadır. 

 

7. Masuraya içine alan ve alt ipliğin düzenli bir şekilde sağılmasını ayarlayan parçasına 

…………………. denir. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-5 
 

 

 

Bu faaliyet sonunda düz dikiş makinesinde iplik takabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Düz dikiş makinesine ipliğin nasıl takıldığını araştırınız. 

 

5. DÜZ DİKİŞ MAKİNESİNE İPLİK TAKMA 
 

5.1. Dikiş İplikleri 
 

Büküm, liflerin iplik hâline gelebilmesini, dayanıklılık kazanmasını ve istenilen 

incelikte yapılmasını sağlar. Büküm sayısı ve şekli, kullanılacak yere göre değişir. Fazla 

büküm verilirse iplikler kıvrılıp kumaş üzerinde kabarcıklar oluşturur iyi apre ve boya 

tutmaz. Normalden az verilen büküm ise liflerin birbirine tam tutunamayıp, kolay kopmasına 

neden olur. 

 

İpliklerde büküm yönünün de bilinmesi gerekir. İplikte sağa doğru bükümler “Z” 

büküm, sola doğru bükümler ise “S” bükümlü iplikler olarak milletlerarası sembollerle 

gösterilir. S ve Z harfleri, biçim olarak iplik üstünde gözle görülebilen spirallerin eğimini 

hatırlattığı için seçilmiştir. 

 

İkiden fazla ipliğin katlanmasıyla elde edilen iplikler ise “SZS”  veya “ZSZ” şeklinde 

gösterilir. Dikiş ipliğinde, ipliğin numarası kaç katlı olduğu ve büküm kalınlığı etiket 

üzerinde gösterilir. 

                    

Şekil 5.1: İpliğin bükümü 

ÖĞRENME FAALİYETİ-5 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA

. 
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İpliklerin kalınlıkları numarasıyla ölçülür. Bugün kullanılan 4 tip numara sistemi 

vardır. Bunlar; 

 

 Metrik sistem 

 İngiliz sistemi  

 Denye sistemi 

 Teks sistemi 

 

5.2.İplik Seçme 
 

Dikiş ipliği seçerken dikkat edilecek bazı noktalar şöyle sıralanabilir: 

 

 Kumaş ve dikiş ipliğinin kalınlığı uygun olmalıdır. 

 Kumaşla dikiş ipliğinin lifleri aynı kökenli olmalıdır. Örneğin; pamuklu ve 

keten kumaşlarda pamuk ve ketenden yapılmış iplikler, yünlü kumaşlarda 

ibrişim veya merserize pamuk ipliğinden yapılmış dikiş ipliği, yapay 

kumaşlarda ise yapay liflerden yapılmış iplikler kullanılır. 

 Kumaşın rengi ile ipliğin rengi uyumlu olmalıdır. 

 Çabuk kopmamalı biraz esneyebilmelidir. 

 İplikler düzgün olmalı; kirli, tozlu, rengi soluk olmamalıdır. 

 

5.3. İplik Takma 
 

İplik sehpasından gelen iplik, kılavuz ve üst tansiyondan aşırı baskı uygulanmadan, 

normal akışını sürdürebilmelidir. Üst iplikten kaynaklanan gerginlik, iğnenin eğilmesine 

neden olur. Gerginlik nedeni araştırılmalıdır. Kılavuzlar tek tek kontrol edilmeli, iplik 

tansiyonu normal seviyede ayarlanmalıdır. Üst ipliğin kalınlıkları ve düğümleri, bu kanallara 

takılarak iğneyi gerdirir böylece iplik kopmalarına neden olabilir. 

 

Bu durumda ilgili kısım zımpara veya benzeri bir aletle düzeltilir ya da parça 

değiştirilir. 

 

5.4. Çardak 
 

İplik sehpasına göre makine üzerinde en az iki çubuklu bobin dayanağı (sehpası) 

bulunur. Bobinlerden birisi dikiş dikerken diğeri masura doldurma işlemi için hazır 

bulundurulur. 

 

İplik sehpaları, sanayi tipi düz dikiş makinesinde makinenin gövde kısmının arka 

yüzüne gelecek şekilde makine tablası üzerine monte edilmiştir. Böylece bobinden sağılan 

iplikler, makinenin ilgili kısımlarındaki kılavuz ve makine elemanlarına yerleştirilerek 

dikişin oluşumunu sağlar. 

 

İplik sehpaları çift iplikten 120 iplik sayısına kadar değişiklik gösterir. İplik sehpaları 

ipliğin ağırlığını taşıyacak ağırlığa sahiptir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Düz dikiş makinesinde iplik takma işlemini, işlem basamaklarına uygun olarak 

gerçekleştiriniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Düz dikiş makinesine iplik takmak  

 Makineyi kapatınız. 

 Makinenin kapandığından emin olunuz. 

 Kumaşa uygun iplik seçimi yapınız.  Model föyünündeki iplik örneğini 

dikkate alınız. 

 Makinenin çardağının üzerindeki bobin 

sehpalarına bobinleri yerleştiriniz. 

 İpliği çardak iplik üst yolundan geçiriniz. 

 İplik yolundan şekil 5.2.’de olduğu gibi 

geçiriniz. 

 İpliği tansiyondan geçirip hareketli yaya 

bindirip yön kancasının altından geçiriniz. 

 İpliği horozdan geçirdikten sonra iplik 

yolu kancasına daha sonra sırasıyla iğne 

bağı yoluna ve iğnenin gözüne geçiriniz. 

 (İğnenin gözünden iplik geçirirken uzun 

kanaldan boyuna doğru takınız.) 

 (Makinelerin özellilerine göre iplik takma 

işlemlerine ilaveler olabilir kataloglara 

bakınız.)  

 

Şekil 5.2: Düz dikiş makinesine iplik takma 

 İğnenin gözünden geçirdiğiniz ipliğin 

yaklaşık 10 cm uzun bırakmak için 

çekiniz. 

 Çardak ayarını kontrol ediniz. 

 (Bobin sehpası ile çardak üst iplik yolu 

arasında mesafenin yaklaşık 2,5 bobin 

boyun olmasını sağlayınız) 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 El çarkını elle dönüş yönünde çevirerek 

alp ipliğin üst iplikle ilmek oluşturup 

yukarı çıkmasını sağlayınız. 

 Masura ve iğne ipliğinin 10 cm fazla 

uzun bırakmayınız. Çağanozun 

çevresine dolanmaya sebep olabilir.  

 Deneme dikiş alıp tansiyon ve dikiş adım 

ayarını yapınız. 

 Dikilecek kumaşa deneme dikişi alıp 

ayarlayınız. 

 

 

 

KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Makineyi kapattınız mı?   

2. Uygun iplik seçtiniz mi?   

3. Bobinleri çardağa yerleştirdiniz mi?   

4. Çardak ayarını kontrol ettiniz mi?   

5. Çardak iplik üst yolundan geçirdiniz mi?   

6. İplik yolundan geçirdiniz mi?   

7. Tansiyondan doğru olarak geçirdiniz mi?   

8. İpliği yön kancasının altında aldınız mı?   

9. İpliği İplik vericinin ( horoz) deliğinden geçirdiniz mi?   

10. İplik yolu kancasından geçirdiniz mi?   

11. İpliği iğne bağı yoluna takdınız mı?   

12. İpliği iğnenin gözünden uzun kanaldan boyuna doğru takdınız mı?   

13. İpliği iğnenin ucundan yaklaşık 10 cm uzun bıraktınız mı?   

14. El çarkını dönüş yönünde çevirerek alt ipliği üst ipliğin yukarı 

çıkarmasını sağladınız mı?  

  

15. Tansiyon ve dikiş adım ayarını yaptınız mı?   

16. Deneme dikişi aldınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki 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 DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Liflerin iplik haline gelebilmesini, dayanıklılık kazanmasını ve istenilen incelikte 

yapılmasını büküm sağlar. 

 

2. (   ) Seçilecek iplik  iğneye uygun olmalıdır. 

 

3. (   )  İplikler düzgün olmalı, kirli, tozlu, rengi soluk olmamalıdır. 

 

4. (   ) Çardak iplik bobinlerin konulduğu düzenektir. 

 

5. (   ) İğneye iplik takarken daima boyundan uzun kanala doğru takılır. 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

6. Bobin sehpası ile çardak üst iplik yolu arasında mesafe yaklaşık ……….. bobin boyun 

olmalıdır. 

 

7. İplikte sağa doğru bükümler “…….” büküm, sola doğru bükümler ise “……” 

bükümlü iplikler olarak milletlerarası sembollerle gösterilir. 

 

8. İğnenin gözünden geçirdiğiniz ipliği  yaklaşık olarak ……….. uzun bırakılmalıdır. 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Soru : Bir Düz Dikiş Makinesinin Tüm Montaj İşlemlerini Yaparak Örnek Dikiş     

Üzerinde Ayarlarınızı Gösteriniz. 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Makine montaj işlemleri yapılırken tüm iş güvelik önlemleri aldınız 

mı? 

  

2. Düz dikiş Makinesini doğru montaj ettiniz mi?    

3. Elketrik bağlantılarını doğru yaptınız mı?   

4. Yeterince uygun yağ koydunuz mu?   

5. Makineyi düşük hızda çalıştırıp yağlama yapıp yapmadığını kontrol 

ettiniz mi? 

  

6. Makinenin yağ ayarlarını kontrol ettiniz mi?   

7. Makineye doğru iplik taktınız mı?   

8. Makinenin tansiyon , mekik ve dikiş adım ayarını yaptınız mı?   

9. Deneme dikişi alıp ayarlamaları yaptınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Öğrenme faaliyetinde sizden istenen işlem sırasında tereddütleriniz olduysa modülde 

ilgili bölümlere dönünüz. İşlemi başarı ile tamamladıysanız bir sonraki modüle geçmek için 

öğretmeninize başvurunuz. 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 DOĞRU 

2 DOĞRU 

3 YANLIŞ 

4 YANLIŞ 

5 DOĞRU 

6 DDOĞRU 

7 YANLIŞ 

8 DOĞRU 

9 10 mm 

10 2,5 bobin boyu 

11 1-2 cm 

12 çardak 

13 krank 

14 El çarkından  

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 YANLIŞ 

2 DOĞRU 

3 YANLIŞ 

4 YANLIŞ 

5 DOĞRU 

6 DOĞRU 

7 
ısınır ve 

aşınırlar 

8 artar 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 DOĞRU 

2 YANLIŞ 

3 YANLIŞ 

4 DOĞRU 

5 DOĞRU 

6 DPX5 

7 Metrik 

8 1,2 mm 

9 Kumaş 

10 65-90 Nm 
 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 DOĞRU 

2 YANLIŞ 

3 YANLIŞ 

4 YANLIŞ 

5 DOĞRU 

6 Tam devirli 

7 Mekik 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-5’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 DOĞRU 

2 YANLIŞ 

3 DOĞRU 

4 DOĞRU 

5 YANLIŞ 

6 2,5 

7 Z ve S 

8 10 cm 
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