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AÇIKLAMALAR 

KOD 814EH0041 

ALAN  Aile ve Tüketici Hizmetleri 

DAL/MESLEK Ev ve Kurum Hizmetleri 

MODÜLÜN ADI  Ütü Yapma 

MODÜLÜN TANIMI  

Ütü yapmada kullanılan araç gereçlerin hazırlanması ev ve 

giyim eşyalarının ilkelerine göre ütüsünün yapılmasının 

anlatıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖN KOŞUL Ön koşul yoktur. 

YETERLİK Ütü yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç  

Ütüleme araç gereçlerini kullanarak ütüleme ilkelerine göre 

ev ve giyim eşyalarının ütüsünü yapabileceksiniz. 

Amaçlar  

1. Ütüleme ilkelerini göz önünde bulundurarak ütülemede 

kullanılan araç gereçlerini hazırlayabileceksiniz. 

2. Ütüleme ilkelerini göz önünde bulundurarak ev 

mefruşatlarının ütüsünü yapabileceksiniz. 

3. Ütüleme ilkelerini göz önünde bulundurarak giyim 

eşyalarının ütüsünü yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Ev ve kurum atölyesi, kuru temizleme atölyeleri, 

ütü odaları vb. 

Donanım: Çeşitli ütüler, temizlemede kullanılan özel 

bezler, kovadura,  çeşitli askılar ve dolaplar, ders kitapları, 

İnternet, konuyla ilgili broşür vb. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlış testi, boşluk doldurma vb.) kullanarak modül 

uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 

değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Ütü, yıkanan giysilerin eski hâllerini almasında ve daha güzel görünmesinde kullanılır. 

Giysileri ütülenmiş olarak giymek sağlık hijyen açısından önemli olduğu kadar giysinin 

üstteki duruşunu çok etkiler. Ayrıca toplum içinde ütülenmiş düzgün elbiseyle dolaşmak 

insanın kendine olan güvenini artırdığı gibi toplumda kabul ve saygı görmeye de yardımcı 

olur. 

 

Ütüye başlamadan önce ütülenecek eşyayı çok iyi tanımak gerekir. Giysileri ütülerken 

başarılı olmak ve ütü yapmayı keyifli bir hâle getirmek için ütü öncesi ve ütü sırasında 

dikkat edilecek noktaları iyi bilmek ve bunları uygulamak gerekir. Evlerde giysilerimiz en az 

mobilyalar kadar yer kaplıyor. Eskiden beri giysilerimizi dolaplarda saklıyoruz. Ne kadar 

çok giysi o kadar büyük dolap anlamına geliyor. Bu kocaman dolaplar insanların üstüne 

üstüne gelmeye başladı. Dolaplar yatak odalarında büyük yer kaplıyor. Hareket alanın 

kısıtlanması ve odayı karartması yatak odasındaki dolapların dezavantajlarındandır.  

 

Bu modülde ütü öncesi ve ütü sırasında dikkat edilecek noktaları öğrenip ütü 

çeşitlerini, ütülemede kullanılan araç gereçleri tanıyarak ev mefruşatlarını, iç ve dış giyim 

eşyalarını tekniğine uygun ütüleyebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

 

Ütülemede kullanılan araç gereçleri hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Ütü yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiğini, ütü yaparken kullanılan araç 

gereçleri İnternetten ve kaynak kitaplardan araştırınız. 

 Kuru temizleme atölyelerinden, kullandıkları araç gereç ve ortam özellikleri 

hakkında araştırma yapınız. 

 

1. ÜTÜ YAPMA 
 

Ütü, kullanılacak olan eşyanın düzgün, temiz, net bir görünüme kavuşmasını sağlar. 

Aynı zamanda yüksek sıcaklıkla işlem yapıldığından özellikle iç çamaşırlarının, bebek 

kıyafetlerinin vb. özel eşyaların hijyenini sağlar. İstenilen sonucu elde etmek için ütünün 

kumaşın özelliğine göre sıcaklık, basınç ve nem ayarı önemlidir. 

 

 

Resim 1.1: Ütü yapmak için doğru gün seçiminin zevkli ütü yapılmasında etkili olması 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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1.1. Ütü Yapmanın Önemi 
 

Bütün kumaşlar doğal ya da sentetik iplik karışımıyla işlenerek dokunur. Kumaşlar 

elde veya makinede yıkandığında su, deterjan, ısı etkisiyle buruşarak az da olsa doğal 

görünümlerini kaybeder. Kumaş yıkandığında dokuları gevşer, kuruduktan sonra dokular 

sertleşir. Böylece buruşuk bir görünüme bürünür. Dokuları eski hâllerine getirmek veya 

kumaşa biçim vermek için ütü tabanı aracılığıyla ısı, buhar ve basınç kullanır. Ütü işlemi 

eşyalara güzel düzgün bir görünüm kazandırırken dokuların arasındaki bazı 

mikroorganizmaların da yok olmasını sağlar. Ütülenip şekil verilen eşya hacimce küçüldüğü 

için dolapta daha az yer kaplar. Ütülenmiş giysi giymek veya eşyayı kullanmak estetik 

açıdan hoş olduğu kadar kişinin de mutlu olmasını, kendine olan güveninin de artmasını 

sağlar. Ayrıca değişik model ve kalıpla dikilmiş pili, fırfır gibi parçası olan eşyaların 

yıkandıktan sonra eski hâline gelmesi için de ütü kullanılır.  

 

1.2. Ütü Yapmada Dikkat Edilecek Hususlar  
 

Ütü yapmak zahmetli ev işlerinden biridir. Ütü işini yaparken zevk almak ve fazla 

yorulmamak bu süreçte eşyaları etkili şekilde ütülemek için bazı noktalara dikkat etmek 

gerekir. Bunlar şöyle sıralanabilir: 

 

 Ütü öncesi dikkat edilmesi gerekenler; 

 Ütü yapmak için yorgun olunmayan bir gün tercih edilmeli,  

 Ütü yapılacak ortamın ferah, daha fazla ışık alan olmasına dikkat 

edilmeli, 

 Buharlı ve termostatlı ütüler tercih edilmeli, 

 Ütü yaparken topraklı priz kullanılmalı, 

 Ebatları büyük eşyaları ütülerken geniş alana ihtiyaç vardır. Ütü 

masasının altına serilecek bir kumaşla ütülenen eşyaların yere değmesine 

engel olunmalıdır. 

 

 
Resim 1.2: Ütü yapılmaya başlanmadan önce gerekli araç gereçlerin hazırlanması 
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 Eşya yıkanmadan ütülenecekse kumaşın üzerinde toz, leke olmamasına 

dikkat edilmeli, varsa bir fırça yardımıyla kumaş fırçalanıp 

temizlenmelidir. Aksi hâlde kumaştaki lekeler ısının etkisiyle 

sabitleşebilir. 

 Ütüyü kullanırken olabilecek kazaları önlemek için ütünün kullanma 

talimatına uyulmalıdır. 

 Ütülenecek eşyayı ütülemeden önce her parçayı çekip özellikle dikiş 

yerleri el ile düzeltilmelidir. 

 Ütü yapılacak odaya ütü için gerekli malzemeler getirilmeli, ütülenecek 

eşyalar özelliklerine göre ayrılmalıdır. 

 Ütünün ısısı ütülenecek eşyaların kumaş özelliğine göre ayarlanmalıdır. 

 

Giysilerin ya da ev eşyalarının genellikle üzerlerinde etiket bilgileri vardır. Etiket 

bilgileri içerisinde ütüleme sembollerini kullanarak ütü sıcaklık derecesi ve özellikleri verilir. 

Bu bilgilerden yararlanılarak ütü kumaşa göre hazırlanabilir. Kumaşın etiketi kaybolmuşsa 

kumaşı ütülemek için gerekli olan uluslararası sembollerden yararlanılır. 

 

 

Tablo 1.1: Sembollerin ürün hakkında bilgi vermesi 

 

Üretici firmalar, tekstil ürünlerinde ve giysilerde kullanılmış olan kumaşları, ütü için 

gerekli testlerden geçirdikten sonra en uygun ütüleme yöntemlerinden birini ürün talimatında 

belirtmek zorundadır. Tüketiciler ve temizleme firmaları, tekstil ürünlerinin üzerinde 

bulunan ütü sembolleri üzerinde bulunan talimatlara uygun olarak ütüleme yapmalıdır. 

Ütüleme sembolleri ve açıklamalar detaylı olarak aşağıda verilmiştir.  

 

 

Şekil 1.1: Buharlı veya kuru olarak yüksek derecede ütü yapılması gerektiğini gösterir. 

(200 dereceye kadar çıkabilen ısıda). 
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Şekil 1.2: Buharlı veya kuru olarak orta derecede ütü yapılması gerektiğini gösterir.  

(150 dereceden yüksek ısıda ütüleme yapılmamalıdır.). 

  

 

Şekil 1.3: Buharlı veya kuru olarak düşük derecede ütü yapılması gerektiğini gösterir. 

İpek ve sentetik kumaşlar içindir (110 dereceden fazla ısıda ütü yapılmamalıdır.). 

 

 

Şekil 1.4: Ütü yapılmaz. Bu sembol olan giysilerde ütüleme ile düzeltilemez veya 

düzgünleştirilemez. 

 

.  

Şekil 1.5: Sadece kuru olarak ütülüme yapılır, buhar verilerek ütü yapılamayacağını 

gösterir. 

 

Kumaşlar talimatlara uyularak ütülendiğinde daha kısa zamanda ve zarar görme riski 

en aza indirilerek güzel görünüm sağlanır. Aynı zamanda eşyaların daha uzun süre 

kullanılmasını sağlandığı için ekonomik davranılmış olur. 

 

 Ütü yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar 

 Ütülemeye en düşük ısı gerektiren çamaşırlardan başlanmalıdır. Böylece 

ütü ısınırken değerlendirilmelidir. 

 Ütülemeye ara verildiğinde ütü kapatılmalı veya fişten çekilmelidir. 
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 Çamaşırlar nemli ütülenmelidir. Kırışıklıklar daha çabuk açılacaktır. 

 Ütüleme, tekrar tekrar ısıtma olmayacak şekilde yapılmalı, ütü 

bitirilmeden beş dakika önce prizden çekilerek içerde kalan ısı 

kullanılmalıdır. 

 Keten en yüksek ısıda ütülenir. Ardından pamuklu, yünlü, ipekli, naylon 

özellikte kumaşlar gelir. Ütü kumaşa sürüldüğünde ses geliyorsa ütünün 

ısı ayarı yüksektir. Ütü ayarları tekrar kontrol edilmelidir. 

 Koyu renkli kumaşların parlamasını önlemek için kumaşın tersinden veya 

nemli bir ütü bezi kullanılarak ütülenmelidir. 

 Ütüleme işlemi sırasında kumaşın esnememesi için kumaş üzerinde 

dairesel hareketler yapmaktan kaçınılmalıdır. 

 Giysilerde zamanla esnemeler olur. Bu bölgeler ütüleme sırasında elle 

düzeltilerek esneyen bölge buharla ya da ıslak bir bezle dıştan içe doğru 

ütülenerek daha düzgün hâle getirilmelidir. 

 Keten, pamuklu kumaşlar kuruyup sertleştiyse tekrar nemlendirmek 

gerekir. Su püskürtme kabı veya başka bir kaba su konarak kumaşın her 

tarafı ıslatılarak nemlendirilmelidir. 

 Koyu renkli eşyalarda ütülemeden kaynaklı parlama meydana geldiyse bu 

durumu düzeltmek için parlayan bölgeye ütü yapılmadan buhar 

verilmelidir. 

 Kürk, pelüş gibi kumaştan olan eşyalar ütülenirken tüylerin yapışmaması 

için ütü tabanını bastırmadan yalnızca buhar verilmelidir. 

 Kabarık özellikte ve kadife kumaştan olan eşyaların tersinden ve altına 

kalın bir kumaş konularak ütüleme işleminin yapılması ürünün 

yapışmasını engeller. 

 Ütülenen eşya veya çamaşır daha geç kirlenir. 

 

1.3. Ütü Çeşitleri 
 

Giysilerin veya kullanılan eşyaların kırışığını açmak ve daha güzel şekil vermek için 

yapılan işleme ütüleme denir. Özelliklerine ve kullanım şekillerine göre ütü çeşitlere ayrılır. 

Burada ütü çeşitlerinin bir kısmının bilgisi verilecektir. 

 

1.3.1. Buharlı El Ütüsü 
 

Daha çok evlerde kullanılan bu ütü elektrik ile çalışır. Evlerde geçmişte kömürlü 

ütüler kullanılmakta idi. Bu ütüler artık antika olarak değer kazanmıştır. 
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Resim 1.3: Evlerde en çok kullanılan ütü çeşidi buharlı el ütüsü 

 

Kumaş yıkandığında su, ısı ve deterjan etkisiyle buruşur ve dokular sertleşir. Ütü 

tabanı aracılığıyla kumaşa ısı ve basınç uygulanır. Buharlı ütüde ütünün belli kapasitede bir 

haznesi vardır. Bu hazneye ölçülü miktarda konulan su, ütü tabanı altındaki delikler 

aracılığıyla kumaşa buhar olarak ulaşır. Buhar, kumaşın dokularını gevşeterek ütüleme 

işleminin daha kolay olmasını sağlar. 

 

1.3.2. Pres Ütü 
 

Alt ve üst olarak iki tabakadan oluşup ısı, buhar ve basınç yardımıyla eşyanın 

ütülenmesini sağlayan, üst tabakada presi açıp kapamaya yarayan koldan oluşan bir araçtır. 

Alt tabaka sünger ve özel bir kumaşla kaplı, üst tabaka yani ütü plakası sıcağa dayanıklı özel 

bir boyayla kaplanmıştır. Pres ütü; masa örtüsü, perde, çarşaf, yatak takımı, büyük boy 

kumaş vb. düz giysilerin ütülenmesinde büyük kolaylık sağlar. Pres ütü, kumaş veya eşya 

üzerinde basınç uyguladığı için kişinin bastırma işlemi yapmasına gerek kalmaz. Ütüleme 

işlemi sırasında kumaşın lif özelliğine göre termostat ayarlanmalıdır. Ütülemeye en düşük 

sıcaklık isteyen naylon vb. kumaşlardan başlanmalı sonra yünlü, en yüksek ısıda da 

pamuklular ütülenmelidir. Eşyalar 40-50 kg’lık bir basınçla ütüler. Pres ütünün kaplanmış 

olan bezi ve kumaşı kullanım yoğunluğuna göre belirli aralıklarla değiştirilmelidir.  

 

 

Resim 1.4: Masa örtüsü, perde, çarşaf gibi büyük boy kumaşların ütülenmesinde kolaylık 

sağlaması 
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1.3.3. Silindir Ütü 

 

Elektrikle ısıtılmış devamlı dönen demir bir silindirden oluşur. Metal tabla arasından 

eşya veya kumaş geçirilerek ütüleme yapılır. Isı ayar düğmeleri kumaşın nemli ya da kuru 

olmasına göre ayarlanır. Yatak takımları, masa örtüsü, havlu gibi düz parçaların 

ütülenmesinde kolaylık sağlar. Merkezi buhar sistemi ve hava ile çalışır. Silindir ütüde 

ütüleme yapmadan önce günlük bakım yapılır ve taşıyıcı şeritler gözden geçirilir. Kumaşın 

rahat dönmesi için silindirlere kaydırıcı parafin sürülmelidir. Silindir ütünün bakımı, düzenli 

olarak yetkili servis tarafından yapılmalıdır. 

 

 

Resim 1.5: Silindir ütü yatak takımı gibi düz parçaların ütülenmesinde kolaylık 

sağlaması 

 

1.3.4. Manken Ütü 
 

Adından da anlaşıldığı gibi insan vücuduna benzeyen bir kalıptan oluşmaktadır. Ceket, 

kaban, üniforma gibi kıyafetlerin ütülenmesinde kolaylık sağlar. Bel ve omuz için ayarları 

vardır. Silindir ütüde olduğu gibi merkezi buhar sistemi ve hava ile çalışır. Manken ütülerin 

bakımı düzenli aralıklarla yetkili servis tarafından yapılmalıdır. 
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Resim 1.6: Manken ütü ceketinin üniforma, kaban gibi giysilerin özellikle kollarında ütü 

izi olmamasında yardımcı olması 

 

1.4. Ütü Yapmada Kullanılan Araç Gereçler 
 

1.4.1. Ütü Masası 
 

Elyaf veya keçe gibi kumaşın üzeri yanmaz bir kumaşla kaplı, insan boyu ya da 

kullanım şekline göre ayarlanır boyu olan bir masadır. Genellikle evde kullanım için 

tasarlanıp üretilmiştir. Bir ütü masasında ergonomik özelliği ile oturarak dahi ütü yapabilme 

imkânı olmalıdır. Çocuk emniyet kilidi olan modeller güvenlik için önemli olduğu için tercih 

edilmelidir. Denge çubuğu ile maksimum denge imkânı ve kolay yükseklik ayarlama 

tertibatı olmalıdır. Katlandığında dar boşluklara yerleştirilebilme kolaylığı olmalıdır. Özel 

fırın boya özelliği ile paslanmaya karşı dirençli olmalıdır. Çekmeceli ve dolaplı ütü masa 

modelleri de bulunmaktadır. 

 

1.4.2. Kol Tahtası  
 

Giysilerin masa üstünde ütülemesi zor olan kol, kol ağzı, omuz gibi kısımları 

ütülemek için kullanılır. Tahta veya metal ayak üzerine sabitlenmiş olup normal kol 

uzunluğundadır. Kol yedirme işleminin yapılması için kol tahtasının bir tarafı kolu geçirmek 

için açık bırakılmıştır. 
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Resim 1.7: Kol tahtası, normal ütü masasının küçültülmüş biçimi 

 

1.4.3. Göğüs Yastığı 
 

Giysilerin yaka, göğüs, kalça gibi masa üstünde ütülemesi zor olan yuvarlak 

kısımların ütülenmesinde kolaylık sağlar. Oval biçimde olan kılıfın içine pamuk veya talaş 

doldurularak hazırlanır. Elle tutulabilecek büyüklüktedir. Kavadora göğüs yastığının el 

büyüklüğünde olanıdır. Sol avuç içinde tutularak kol oyuntusu gibi yuvarlak dikişlerin 

ütülenmesinde kolaylık sağlar. Kavadoranında içi toz, talaş gibi benzeri maddelerle 

doldurulur. 

 

1.4.4. Kambur 
 

Tela ütüsü için kullanılır. Tahtadan olup üstü bir kumaşla kaplanır ve içine talaş veya 

sünger yerleştirilerek bombeli hâle getirilir. Daha çok manto ve tayyörlerin telasının 

ütülenmesinde kullanılır. 

 

14.5. Ütü Bezi 
 

Koyu renkli kumaşlar ütülenirken parlamayı önlemek ve kumaşı nemlendirmek için 

kullanılır. Genelde tülbentten veya mermerşahiden olur. 

 

1.4.6. Ütü Altlığı 
 

Yüksek sıcaklıkta kullanılan ütünün ütü masası örtüsüne zarar vermemesi için 

kullanılan metal, teflon gibi malzemeler koruyucudur. 

 

1.4.7. Ütü Taban Koruyucu 
 

İstenilen düzeyde başarılı bir ütü yapabilmek için ütü bezi yerine kullanılan metal 

veya teflondan olan altlıklardır. Hassas ve koyu renk kumaşların özellikle dikkat edilerek 

ütülenmesi gerekir. Ütü tabanına takılan koruyucu ile buhar şiddetini azaltmadan sıcaklığını 

azaltır ve böylece en narin kumaşlar bile tam buharla ütülenebilir. Ütü taban koruyucu ayrıca 

taban sıcaklığını güvenli ama hâlen etkin bir düzeye azaltarak koyu renk narin kumaşlarda 



 

 11 

parlak kısımlar oluşması riskini en aza indirir. Ütü taban koruyucu, taban sıcaklığını hemen 

düşürür ve bu nedenle beklemek gerekmez. Zamanla yıpranan ütü altlıkları değiştirilebilinir. 

Ütü tabanı kullanmak ütünün ömrünü de uzatır. Yıpranan ütü altlıkları değiştirilmediği 

takdirde çatlayan kısımlar ütülenen kumaşta iplik çekmelerine neden olabilir. Ütü taban 

koruyucu ile ütü bezi kullanılmasına gerek kalmaz. Böylece ütülenen giysinin görülmesi 

sağlanır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Ütü çeşitlerini ve ütülemede kullanılan araç gereçleri gösteren bir pano hazırlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Ütü çeşitlerini araştırınız. 
 Çeşitli kaynaklardan ve İnternet 

ortamından araştırabilirsiniz. 

 Ütülemede kullanılan yardımcı araç 

gereçleri araştırınız. 

 Bilgileri İnternetten araştırabilir ve kuru 

temizleme ve ütüleme merkezlerinden 

bilgi alabilirsiniz. 

 Ütü çeşitleri ile ilgili resim bulunuz. 

 Ütü firmalarından, İnternetten, dergi ve 

gazetelerden temin edebilirsiniz. 

 Resimlerin net, anlaşılır, canlı renkte ve 

büyüklükte olmasına dikkat edebilirsiniz. 

 Ütülemede kullanılan yardımcı araç 

gereçlerle ilgili resimler bulunuz. 

 Dergilerden faydalanabileceğiniz gibi ütü 

yapan şirketlere gidip fotoğraf 

çekebilirsiniz. 

 Ütü çeşitleri resimleri ile bilgileri 

eşleştiriniz. 

 Resimlerin bilgilerle aynı içerikte 

olmasına dikkat edebilirsiniz. 

 Ütülemede kullanılan yardımcı araç 

gereç resimleri ile bilgileri eşleştiriniz. 

 Uygun resim ve bilginin orantılı olmasına 

dikkat edebilirsiniz. 

 Bilgilerin anlaşılır olmasına güzel, net bir 

yazı ile yazılmasına özen 

gösterebilirsiniz. 

 Resim ve bilgileri panonuza 

yerleştiriniz. 

 Resim ve bilgileri uygun bir tasarımla 

panonuza yerleştirebilirsiniz. 

 Konunuza uygun karton, resim ve 

yapıştırıcı kullanabilirsiniz. 

 Panonuzu asınız. 

 Panonuzu arkadaşlarınızın görebileceği 

bir yere asabilirsiniz. 

 Tartışıp görüş alabilirsiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

1. Ütü eşyanın düzgün, temiz, ..…………………………….. kavuşmasını sağlar. 

2. Ütülenen eşya, hacimce………………………. için dolapta daha az yer kaplar. 

3. Ütü yapılacak oda …………, ….............  .............. bir yer olmalıdır. 

4. Koyu renkli giysilerin parlamasını önlemek için kumaş tersinden veya ………  

………… kullanarak ütülenmelidir. 

5. En yüksek ısıda …………… ve ………………. kumaşlar ütülenir. 

6. Ütü çeşitleri; buharlı el ütüsü, pres ütü, …………… ve ……………. ütüdür. 

7. …………………………… elbiselerin göğüs, kalça gibi kısımlarına form vermek için 

kullanılır. 

8. …………………………. ceket, kaban, üniforma gibi giysilerin ütülenmesine kolaylık 

sağlar. 

9. Kol oyuntusu gibi yuvarlak dikişlerin ütülenmesinde, …………………………… 

kullanılır. 

10. Silindir ütüde kumaşın rahat kayması için plakalara ……………………… sürülür. 

 

 

 

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 “Uygulamalı Test”e geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST 
 

Ütülemeyle ilgili sembolleri gösteren uyarıcı bir pano hazırlayınız. 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ 

 
Uygulamalı test sonunda aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Sembollerle ilgili bilgileri araştırdınız mı?   

2. Sembollerle ilgili resimleri araştırdınız mı?   

3. Resimlerin net ve anlaşılır olmasına dikkat ettiniz mi?   

4. Sembollerle bilgileri eşleştirdiniz mi?   

5. Yazılan bilgilerin net, anlaşılır yazılar olmasına dikkat ettiniz mi?   

6. Panonuz için gerekli araç gereci hazırladınız mı?   

7. Resim ve bilgileri panonuza yerleştirdiniz mi?   

8. Panonuzu arkadaşlarınız görebileceği bir yere astınız mı?   

9. Panonuz hakkında arkadaşlarınızdan görüş aldınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

 

 

Ev mefruşatlarının ütüsünü yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Ev mefruşatlarının ütüsünü yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiğini, gerekli 

bilgileri yazılı ve görsel basından araştırınız. 

 Yakınınızdaki bir kuru temizleme ve ütü firmasıyla görüşüp ev mefruşatlarının 

ütülenmesi hakkında görüşlerini alınız. 

 

2. EV MEFRUŞATLARININ ÜTÜSÜ VE 

YERLEŞTİRİLMESİ 
 

Ev mefruşatları sofra takımları, yatak takımları, havlular, perdeler ve çeşitli örtülerden 

oluşmaktadır. Ev mefruşatlarının ütüsü, görünüm açısından etkili olduğu kadar bu eşyaların 

daha kolay kullanılmasına da yardımcı olur. Ev mefruşatlarının ütüsü yapılmadan önce 

kontrollerinin yapılması gerekir. Yırtık, kopuk olan yerlerinin onarımları tamamlandıktan 

sonra ütü işlemine geçilmelidir.  

 

2.1. Sofra Takımları 
 

Sofra takımları, çeşitli masa örtülerinden ve peçetelerden oluşmaktadır. Sofra 

takımları kumaş ve iplik özelliğine göre ütülenmelidir. Masa örtüleri ve peçeteler elle 

düzeltildikten sonra tersinden ütülenmelidir. Ütüleme yapılırken kumaşın iplik boy yönüne 

dikkat edilmelidir. Ütülenecek parçanın püskül, saçak ve dantel gibi parçaları varsa elle 

düzeltilip şekil verildikten sonra buharlı ütü yapılmalıdır. Dantel masa örtüsü yıkanıp 

kuruduktan sonra yüksek ısıyla ütü bezi kullanarak ya da buhar verilerek ütülenir. İpek ve 

sentetik kumaştan olan masa örtüleri tersinden, ham ipekler kuruyken işlenmiş ipekler ise 

nemliyken ütülenmelidir. İpek kumaşlara su ile püskürtme yapılması leke oluşumuna neden 

olabilir. Pamuklu ve keten masa örtüleri yüksek ısıda ütülenir. Masa örtüsü ütüsü şu 

şekildedir: 

 

 Hafif kolaya bastırılmış veya sadece nemlendirilmiş masa örtüleri, kenarları 

düzeltilerek tek kat hâlinde ve yüzü masaya, uzun kenarları sağ ve sola gelmek 

üzere yayılır. Bu sırada örtünün fazla kısımlarının sağa gelmesine de dikkat 

edilmelidir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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 Örtü dikkatlice masadan ütüleyenin önünden kaydırılarak ütülenmeye başlanır. 

 İşli bir kısım varsa önce bu kısım ütülenmeli, ardından yukarıdaki işleme 

geçilmelidir. İşli kısım simli veya brode ise üstlerine ütü basılmaz ancak etrafı 

ütülenir. Bu kısımları bir molton üzerinde tersinden ütülemek gerekir. Aksi 

hâlde yassılaşarak güzel görünümlerini kaybeder. 

 Sol yarısı ütülenen örtünün bu kısmı kaydırılarak masanın sol tarafından 

sarkıtılır ve sağ tarafa geçilir. Bu kısım da sol yarı gibi ütülendikten sonra bir 

kerede yüzünden tekrar ütülenir ve katlamaya geçilir. 

 

Masa örtüleri serilmeyecekse saklanacaksa paravan şeklinde katlanır. Böylece masa 

üstünde kolay açılır. Masa örtüsü uzunlamasına ikiye katlanır, uçlar ayrı yönde geriye 

dönerek orta kat çizgisinde birleştirilerek örtünün büyüklüğüne göre enine üçe veya dörde 

katlanır. Orta kısımları işli olan örtülerde katlamanın mümkün olduğu kadar bu kısmı 

bölmeyecek şekilde yapılmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca işleme olan kısımlara kat izi 

yapmamak daha doğru olur. Masa örtüleri ile beraber peçeteler de kullanılırken temizliğine, 

lekesizliğine ve ütüsüne önem gösterilmesi gereken mefruşatlardandır. Peçete şu şekilde 

ütülenir: 

 

 Kolalı oldukları için fazla ıslatılır. 

 Enine boyuna çekilir. 

 Marka varsa ters tarafından masanın üzerine yayılır. 

 Önce sağ, sonra sol daha sonra üst ve alt dikişler kurutularak ütülenir. 

 Peçetenin geri kalan kısmı tamamen kurutulmadan ütülenir. Boyuna üç eşit 

parçaya ayrılır. Dikişlerin üst üste gelmesine dikkat edilir. Önce alt sonra üst 

kenar kıvrılıp ütülenir. 

 Peçete açılır. Ütü hatları kaybedilmeden tersinden kurutularak ütülenir. Sonra 

ütü yerlerinden üçe katlanır. 

 Peçetenin ortası bulunur. Yan tarafları ortaya doğru kıvrılıp kitap şekli verilir. 

 

2.2. Yatak Takımları 
 

Çarşaf ve yastık kılıfından oluşur. Silindir ütüler, yatak takımları için tercih edilen ütü 

çeşididir. Çarşaf ve yastık kılıfının kumaş özelliğine göre ütü ayarı seçilmelidir. Çarşaf 

ütülemenin aşamaları şöyledir: 

 

 Enine boyuna çekildikten sonra en ipliği üzerinden iki defa ikiye katlanır. Son 

katlamayı yaparken kumaş katı en alttaki kenardan 1-2 cm aşılır. 

 Bir defa daha katlanır. Bu defa kumaşın kenarları içeride kalmak üzere kumaş 

katları karşılaştırılır. 

 Çarşafın baş tarafı solda olmak üzere ütü masasına yayılır. Katlanmış şekil 

bozulmadan gerekirse kat aralarına ütü sokularak buruşuk yerler ütülenir. 

 Sağ taraf sol tarafı üzerine ve 1-2 cm geride olmak üzere ikiye katlanarak 

ütülenir. 
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 Çarşaf üç eşit parçaya bölünür; önce sağ taraf sola doğru, sonra sol taraf sağ 

tarafa katlanıp ütülenir. 

 Çarşafın altta kalan kısmı çevrilip ütülenir. 

 

İşlemeli, dantelli çarşaflarda öncelikle bu kısımlar elle düzeltilir. Nemli bir bezle ya da 

tersinden buhar verilerek ütülendikten sonra çarşafta olduğu gibi ütülenerek katlanır. Yastık 

kılıfı ütülemeden önce elle enine boyuna çekilir. Kılıfın danteli veya süslemesi varsa 

tersinden önce bu kısımlar ütülenir. Dört köşe yastık kılıfı ütülemenin aşamaları şöyledir: 

 

 Yüz tarafı çevrilir. Ön taraf masanın üzerine gelmek üzere yayılı kenarındaki 

fistolar veya danteller ütülenir. 

 Çevrilir, aynı yerler tersinden ütülenir. 

 Yastığın arka tarafından ilikli olan kısım kendine paralel olarak yayılır, sadece 

bu kısım tersinden ütülenir. 

 Düğmeli kısım da aynı şekilde yayılarak ütülenir. 

 Yastığın arka tarafı üstte, düğmeli kısmı solda olmak üzere masanın üzerine 

yayılı ve geri kalan kısım ütülenir. 

 Kılıf çevrilir, ön tarafta gerekli görülen yerler düğmeye kadar ütülenir. 

 Yastık tekrar çevrilir, düğmeli kısım solda olmak üzere önce boyuna sonra 

enine üçe katlanıp ütülenir. 

 

2.3. Havlular 
 

Yıkanıp kurutulan havlular, iki el arasında birbirine sürtülerek havlunun tüyleri 

yumuşatılır ve kabartılır. Havlu kenarı dantelli veya püsküllü ise elle düzeltilir, danteller 

tersinden buharla ütülenir, püsküler aynı boyda değil ise aynı boyda kesilir. Ütü masasına 

havlunun tersi yerleştirilir ve önce sağ, sonra sol taraf ütülenir ardından alt üst ve kenarlar 

ütülenir. Katlama geniş ve dar olmak üzere iki şekilde yapılabilir. 

 

 Geniş katlama: Sağ taraf sol tarafın üzerine getirilerek ütülenir. Sağ taraf püskül 

veya dantellerin başladığı yere kadar katlanır.  

 Dar katlama: Havlu ikiye katlandıktan sonra enine üçe katlanarak ütülenir. 

Ardından sağ taraf sol tarafa, püskül veya dantellerin bittiği yere getirilip 

katlanarak ütülenir. 

 

Kimilerine göre havlu katlamak bir sanattır. Basit birkaç havlu katlama tekniği ile hem 

dolapta daha fazla eşya için yer artırılır hem de havlular ve onların yerleştirildiği bölgeye 

dekoratif bir görünüm kazandırılır. 

 

 Havlu katlama yöntemi-1 

 Pürüzsüz ve geniş bir yüzeye havlu enlemesine yayılır. 

 Soldaki köşelerinden tutulup sağa doğru ortadan ikiye katlanır. 
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 Köşeleri üst üste gelecek şekilde bitiştirilir ve bu işlem bir kez de soldan 

sağa tekrarlanır. 

 Havlunun altından tutulup boyunun üçte biri oranında yukarı doğru 

katlanır. 

 Havlunun yukarı kısmı da onun üzerine katlanır. 

 Havluya yandan bakıldığında hoş bir kıvrım oluştuğu görülür. Bu görüntü 

dolap yerleştirmelerinde kullanılabilir. 

 Havlu katlama yöntemi-2 

 Havlu düz ve geniş bir yüzeye enlemesine yayılır. 

 Alttan yaklaşık bir karışlık bir bölümü yukarı doğru paralel biçimde 

katlanır. 

 Aynı şekilde havlunun üst kısmından da bir karışlık bir bölümü aşağı 

doğru katlanır. Bu ilk katlama işlemlerinde havlunun büyüklüğü 

önemlidir. Katlanan kısımlar birbirine çok yakın veya değiyorsa daha dar 

parçalar hâlinde katlanmalıdır. 

 Sonra havlunun solundan dörtte birlik bir parça tam ortaya gelecek 

şekilde katlanır. 

 Sağında kalan parça da aynı şekilde sol ortaya gelecek şekilde katlanıp 

kenarların birleşmesi sağlanır. 

 Oluşan şekil son bir kez tam ortasından katlanır, havlu artık saklanmaya 

hazırdır. 

 

2.4. Perdeler 
 

Perde Türk kültüründe, evdeki mahremiyetin tamamlayıcısı gibi bir işleve sahiptir. 

Perdelerin dışarıdan içerinin görünmesini engelleme gibi bir misyonu vardır. Batı kültüründe 

ise perde, sadece evi daha dekoratif göstermek için kullanılan bir aksesuardan ibarettir. Başta 

Rusya olmak üzere eski Doğu Blok’u ülkelerinde ise yakın zamana kadar perdenin hiç 

kullanılmadığını ve pencerelerin gerektiğinde gazete ile örtüldüğü bilinmektedir. Perde evin 

dekorunu tamamladığı bir parça olduğu kadar evi istenmeyen güneşten, soğuktan ve tozdan 

korur. Kullanım alanına, amacına göre çeşitleri oldukça fazladır. Genellikle güneşlik, tül ve 

dekor perde kullanılmaktadır. Bunlar özelliklerine göre yıkanır ve ütülenir. 

 

2.4.1. Güneşlikler 
 

Güneşlikler, genellikle pamuklu veya pamuklu sentetik kumaşlardan yapılmaktadır. 

Elde veya makinede düşük ısıda suda yıkandıktan sonra tersinden ılık ısıda ütülenmelidir. 

 

2.4.2. Tül Perdeler 
 

Keten, pamuklu saten olarak değişik kumaşlara ütü yapıldığı için tül perdeler de çok 

çeşitli kumaştan yapılabilmektedir. Pamuklu, sentetik kumaşın iplik özelliğine göre 



 

 19 

yapılmalıdır. Pamuklu perdeler yüksek, sentetikler düşük, keten yüksek, pamuklu saten 

kumaşlar nemliyken yüksek ısıda ütülenmelidir. 

 

2.4.3. Dekor Perdeler 

 

Fon olarak kullanılan dekor perdeler genellikle sentetik saten, keten kadife, sentetik 

kadife, pamuk, keten vb. kumaşlardan yapılır. Her bir kumaş dikim ve kumaş özelliğine göre 

ütülenir. Pamuk ve keten kumaştan olan perdeler nemli yüksek ısıyla ya da buharlı ütüyle 

ütülenir. Sentetik saten kumaşlar, düşük ısıyla tersten ütülenmelidir. Kadife gibi kabarık tüyü 

dekor perdeler dik olarak buhar püskürtülerek ütülenmelidir. 

 

Ev mefruşatlarının ütüsü kadar yerleştirilmesi de çok önemlidir. Ütülenen eşyanın 

yerleştirileceği yer daha önceden temizlenmeli ve içinde eşya varsa düzenlenmelidir. 

Ütülenen eşya nemli veya çok sıcak iken dolap, çekmeceye kaldırılmamalıdır. Aksi hâlde 

ütülenen eşya, kapalı yerde buhar oluşturarak tekrar kırışır. Ütülenen eşya ait olduğu 

eşyaların yanına kaldırılmalıdır. Havlular havluların yanına, yatak takımları yatak 

takımlarının yanına vb. şekilde yerleştirilmelidir. Yeni ütülenen eşya dolaba veya çekmeceye 

yerleştirilirken daha önce dolapta bulunan eşyanın altına bırakılmalıdır. Bu sayede sürekli 

olarak aynı eşya kullanılmamış olur. Perdeler ütülendikten sonra mümkünse hemen asılmalı 

eğer ütülenen perde kullanmamak üzere kaldırılacak ise uygun şekilde fazla katlamadan 

kaldırılmalıdır. Uzun süre kullanılmayacak eşyalar yıkanıp ütülendikten sonra uygun şekilde 

katlanarak hurç veya bir çarşaf içerisinde saklanmalıdır. Bu eşyaların içine güzel kokmaları 

için sabun, lavanta vb. yerleştirilebilir. 

 

2.4.4. Diğerleri 
 

 Dantel ütüleme 

Dantellerin ütüsü kolalama ile yapılır. Kolalama, dantelin sert durması ve ütüsünün 

daha geç bozulması için yapılan bir ütüleme yöntemidir. Bunun için dantellerde en çok 

kullanılan pirinç kolası gerekir. Yaklaşık olarak 2 çorba kaşığı kola, 1 l ılık suda eritilip 

içerisine bastırılıp ıslanması sağlanır. Sonra dantelin suyu sıkılarak çıkartılır.  Nemli dantel,  

iki adet tülbent arasında kurutuluncaya kadar ütülenir. Kolalanan dantel, kullanım durumuna 

göre yaklaşık 2 ay kadar kolası ve ütüsü bozulmadan kullanılır. 



 

 20 

 

 

Resim 2.1: Ütüleme ve kolalama ile dantellerin görünümünün netleşmesi 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Yatak takımlarından pamuklu bir çarşafı ütüleyiniz. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Ütülenecek çarşafı kontrol ediniz. 
 İplik yönüne göre çarşafı kontrol 

edebilirsiniz. 

 Ütü için gerekli araç gereci hazırlayınız. 

 Ütü masasını boyunuza uygun 

ayarlayabilirsiniz, ütü yapılacak yerle 

priz arasındaki mesafeyi 

ayarlayabilirsiniz. 

 Çarşafınızı katlayınız. 

 Yakınınızda biri varsa katlarken yardım 

alabilirsiniz. En ipliğine göre iki defa 

ikiye katlayabilirsiniz.  

 Katlı çarşafı ütü masasına yerleştiriniz.  

 Katlarının bozulmamasına ve çarşafın 

baş kısmının sol tarafta olmasına dikkat 

ediniz. 

 Ütü ayarınızı yapınız. 

 Kumaşınızın özelliğine göre ütünüzün ısı 

ayarını yapınız. Pamuk ve keteni yüksek 

ısıda; sentetiği düşük, ipeği ise orta ısıda 

ütüleyebilirsiniz. 

 Katlanmış çarşafın kat aralarını 

ütüleyiniz. 

 Katları bozmadan ütü ucunu sokarak kat 

aralarını ütüleyebilirsiniz. 

 Sağ tarafı sol tarafın üzerine 1-2 cm 

geride olmak üzere ikiye katlayarak 

ütüleyiniz. 

 1-2 cm’yi 1 ya da 2 parmak kalınlığı 

olarak alabilirsiniz. 

 Çarşafı üç eşit parçaya bölerek 

ütüleyiniz. 

 Önce sağ tarafı sola doğru, sonra sol 

tarafı sağ tarafa katlayarak 

ütüleyebilirsiniz. 

 Çarşafın altta kalan kısmını çevirip 

ütüleyiniz. 

 Çarşafı çevirirken katlanmış şeklinin 

bozulmamasına dikkat edebilisiniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi ev mefruşatı değildir? 

A) Sofra takımları 

B) Havlular 

C) Yatak takımları 

D) Halılar 

E) Perdeler 

 

2. Masa örtüsü kolay açılması için hangi şekilde katlanır? 

A) İç içe katlanır. 

B) Paravan şeklinde katlanır. 

C) Mendil gibi katlanır. 

D) Önce boyuna üçe, ardından enine ikiye katlanır. 

 

3. Havluların ütü ve katlamasında aşağıdakilerden hangi işlem yapılmaz? 

A) Kuruyan havlu iki el arasında birbirine sürtülerek tüyleri kabartılır. 

B) Havlunun püskülü varsa püsküllerin aynı boyda olmasına dikkat edilir. 

C) Danteli ve fırfırı varsa bu parçalar en son ütülenir. 

D) Havlular geniş ve dar olarak iki şekilde katlanır. 

 

4. Yastık kılıfının ütüsünde kılıf ütü masasına nasıl yerleştirilir? 

A) Kılıf ütü masasına paralel serilir. 

B) Kılıf ütü masasına geçirilir. 

C) Kılıf ütü masasına boyuna serilir. 

D) Kılıf ikiye katlandıktan sonra ütü masasına paralel serilir. 

 

5. Havlularda dar katlama tekniği aşağıdaki hangi şıkta doğru verilmiştir? 

A) Havlu ikiye katlandıktan sonra enine ikiye katlanarak ütülenir. Ardından sağ 

taraf sol tarafa püskül veya dantellerin bittiği yere getirilip katlanarak ütülenir. 

B) Havlu ikiye katlandıktan sonra enine üçe katlanarak ütülenir. Ardından sol taraf 

sağ tarafa püskül veya dantellerin bittiği yere getirilip katlanarak ütülenir. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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C) Havlu ikiye katlandıktan sonra enine üçe katlanarak ütülenir. Ardından sağ taraf 

sol tarafa püskül veya dantellerin bittiği yere getirilip katlanarak ütülenir. 

D) Havlu üçe katlandıktan sonra enine ikiye katlanarak ütülenir. Ardından sağ taraf 

sol tarafa püskül veya dantellerin başladığı yere getirilip katlanarak ütülenir. 

 

6. Perde çeşitlerinden pamuklu saten kumaşın ütülenmesinde ütü ve nem ayarı nasıl 

olmalıdır? 
A) Kuru ve yüksek ısıda 

B) Nemli iken düşük ısıda  

C) Kuru ve orta ısıda  

D) Nemli iken yüksek ısıda 

 

7. Güneşliklerin yıkanması ve ütüsü aşağıdakilerden hangi şıkta doğru verilmiştir? 
A) Elde veya makinede sıcak suda yıkandıktan sonra kumaşın tersinden ılık ısıda 

ütülenmelidir. 

B) Elde veya makinede düşük ısıda yıkandıktan sonra kumaşın tersinden ılık ısıda 

ütülenmelidir. 

C) Elde veya makinede düşük ısıda yıkandıktan sonra kumaşın tersinden yüksek 

ısıda ütülenmelidir. 

D) Elde veya makinede sıcak suda yıkandıktan sonra kumaşın ön yüzünden ılık 

ısıda ütülenmelidir. 

 

 

 

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 “Uygulamalı Test”e geçiniz. 
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UYGULAMALI TEST 
 

Sofra takımlarından pamuklu peçeteleri ütüleyiniz. 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ 

 
Uygulamalı test sonunda aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Ütü masasını boyunuza uygun ayarladınız mı?   

2. Ütüyü prize taktınız mı?   

3. Ütünün ısısını pamuk ayarına getirdiniz mi?   

4. Peçeteyi enine boyuna çektiniz mi?   

5. Peçetede marka varsa ütü masasının üzerine tersten serdiniz mi?   

6. Peçetenin geri kalan kısmını tamamen kurutmadan ütülediniz 

mi? Önce alt, sonra üst kenarı kıvırıp ütülediniz mi? 
  

7. Boyuna üç eşit parçaya ayırarak dikişlerin üst üste gelmesine 

dikkat ettiniz mi? 
  

8. Peçeteyi açıp ütü hatlarını kaybetmeden tersinden kurutarak 

ütülediniz mi? 
  

9. Ütü yerlerinden üçe katladınız mı?   

10. Peçetenin ortasını buldunuz mu?   

11. Yan tarafları ortaya doğru kıvırıp kitap şeklini verdiniz mi?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

 

 

Giyim eşyalarının ütüsünü yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Giyim eşyalarının ütüsünün önemini ve ütülemede nelere dikkat edilmesi 

gerektiğini gerekli kaynak kitaplardan ve İnternetten araştırınız. 

 Giyim eşyalarının yerleştirmede kullanılan araç ve dolap özelliklerini 

araştırınız. 

 Araştırma sonuçlarını dosyalayınız. 

 

3. GİYİM EŞYALARININ ÜTÜSÜ VE 

YERLEŞTİRİLMESİ  
 

Giysilerin ütülenmesi kıyafetin kişinin üstünde duruşunu etkilediği gibi ütülü giysi 

kullanmak estetik açıdan hoş görünmeyi sağlar. Bu da kişinin kendine olan güveni artırır. 

Ütülenen giyim eşyalarında yüksek sıcaklığın etkisi ile hijyen sağlandığı için giyim 

eşyalarının ütülenmesi sağlık açısından da çok önemlidir. 

 

3.1. İç Giyim Eşyaları 
 

İç giyim eşyalarının özellikle sağlık açısından ütülenmesi çok önemlidir. 

 

3.1.1. Fanilalar 
 

Kuruyan fanilalar tersinden ütü masasına askıları kendimize paralel olarak yerleştirilir 

ve ütülenir. Sırayla ön taraf üste, askılar sol tarafa getirilerek geri kalan kısımlar ütülenir, 

çevrilip arka taraf ütülenir. Ardından ön taraf tekrar ütü masasının üstüne yerleştirilir yaka 

kısımları ütülenir. Askının kumaşa dikildiği yerden tutularak etek ucuna doğru orta kısma 

katlanır ve ütülenir. 

 

3.1.2. Külot Ütüsü 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
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Ütülemede çamaşırlar elle enine boyuna çekilir, kemeriyle birlikte tersinden ütülenir. 

Çamaşır ütü masasının üstüne yerleştirilir yanlar üst üste getirilerek katlanır ve ütülenir. 

Ardından yanlar iç kısma külot dikdörtgen olacak şekilde katlanır ve ütülenir, en olarak ağ 

kısmı kemere doğru katlanır ve ütülenir. 

 

3.1.3. Gecelik Ütüsü 
 

Çeşitli kumaşlardan hazırlanan gecelikler, pazen kumaş dışında nemliyken ütülenir. 

Ütülemede bazı kurallara dikkat edilir. Gecelik ütüsünün aşamaları; 

 

 Gecelik kollu ve yakalı ise önce bu kısımlardan başlanmalı, 

 El ile enine boyuna çekilmeli, düzeltilmeli, 

 Kol ağzı kişiye paralel olacak şekilde ütü masasına yerleştirilmeli, ardından 

önce tersi sonra düzü ütülenmeli, 

 Kol ağzı ütüsünden sonra yaka sol tarafta kalmak üzere kol kişiye paralel olarak 

ütü masasına yerleştirilmeli ve iki kolun tamamı omuz dikişine kadar 

ütülenmeli, 

 Omuz dikişleri açılarak ütülenmeli, 

 Etek baskısı tersinden ütülenmeli, 

 Geceliğin yaka kısmı solda, ön kısmı da üstte olacak şekilde ütü masasına 

yerleştirilerek önce ön, sonra arka taraf, ardından dikişler ütülenmeli, 

 Gecelik uzun ise etekten yukarıya doğru iki veya üçe katlanıp ütülenmelidir. 

 

3.1.4. Pijama Ütüsü 
 

Pijama alt ve üst olarak iki parçadan oluşur. Ceket ve pantolon ütüsüdür. Ceket 

ütüsünde şu noktalara dikkat edilmelidir; 

 
 Pijama üstü elle enine boyuna çekilerek düzeltilmeli, 

 Kollar gecelik kol ütüsüyle aynı şekilde yapılmalı, 

 Omuzlar dikişleri ve etek kısmı tersinden ütülenmeli, 

 Ceketin ön kısmının yarısı, ardından arka beden ve ön kısmın kalan tarafı yine 

tersinden ütülenmeli, 

 Cepler üstünden ütülenmeli, 

 Yaka tersinden ütülendikten sonra, ikinci kez yüzünden ütülenmeli, 

 En son olarak önün üstündeki ve alttaki düğmeler iliklenerek ütü masasına 

yerleştirilip katlanmalıdır. 

Pijama pantolonunun ütüsü yapılırken dikkat edilmesi gerekenler; 

 

 Pijama altı elle enine boyuna çekilerek düzeltilmeli, 

 Kemer kendine paralel olarak yayılarak önce tersinden ardından yüzünden 

ütülenmeli, 
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 Pijama altı, ütü masasına kendinize paralel yerleştirilip önce tersinden, ardından 

yüzünden ütülenmeli, 

 Paçanın dikişleri ortada olacak şekilde katlanarak kumaş pantolon gibi bacaklar 

üst üste getirilerek ütülenmeli,  

 Yerleştirme için boydan ikiye ya da üçe katlanmalıdır. 

İç giyim eşyalarının ütüsü kadar kaldırılıp yerleştirilmesi de çok önemlidir. Ütülenen 

eşya çok sıcak veya nemli iken hemen kaldırılmamalıdır. Aksi hâlde dolap içinde buhar 

oluşturarak tekrar kırışabilir. İç giyim eşyalarını yerleştirmeden önce kaldırılacakları dolap 

ve çekmecenin temiz ve düzenli olmasına dikkat edilmelidir. Yeni ütülenmiş eşyalara dolap 

veya çekmece içinde yer açılmalıdır. Yeni ütülenen eşyalar, daha önce ütülenen eşyaların 

altına yerleştirilmelidir. Böylece sürekli aynı eşyaların kullanılması önlenir. İmkân olduğu 

sürece bayan ve erkek iç çamaşır çekmeceleri ayrı olmalı ve ona göre düzenlenmelidir. 

Çekmecelerin içine güzel koku yayması için lavanta, sabun vb. şeyler konulabilir. 

 

3.2. Dış Giyim Ütüsü 
 

Giysileri ütülü olarak giymek, kişinin duruşunun güzel olması için çok önemlidir. Bu 

durum bireyin dışarıdan daha hoş, bakımlı görünmesine yardımcı olur. Giysileri ütülerken 

ilke olarak küçük parçalardan başlanmalıdır. Kol, göğüs ve yaka gibi kısımlar için ütü 

araçları kullanmak ütü yapılmasını kolaylaştıracaktır. 

 

3.2.1. Gömlek Ütüsü 
 

Öncelikli olarak ütülenecek gömlekler kumaş özelliklerine göre gruplanmalıdır. 

Ütüleme yapılırken kullanılacak kol tahtası, göğüs yastığı, ütü suyu gibi araç gereçler ütü 

yapılacak odaya getirilmelidir. Gömlek ütüsü yapılırken şu noktalara dikkat edilmesi gerekir: 

 

 Gömleğin kumaş özelliğine göre ütünün ısı ayarı yapılır. 

 Ütüye yakadan başlanmalıdır. Önce tersinden sonra esas yüzü ütülenir. İkinci 

kez telanın yatması, sabit durması için ütü biraz daha sert bastırılmalıdır. 

 Sağ veya sol omuz ütü masasına yerleştirilerek ütülenir.  

 Sonra kaydırılarak sırt kısmına yani arka omuzlara geçirilir, burada gömleğin 

pilisi varsa pili elle düzeltildikten sonra ütünün uç kısmıyla pilinin başlangıç 

kısmından yakaya doğru ütüleme yapılır. Ardından kalan omuz aynı şekilde 

ütülenir. 

 Kollarda önce manşetten başlanır. Manşetin önce iç kısmı, sonra asıl yüzü düz 

şekilde ütülendikten sonra manşet ilk hâliyle katlı şekilde bastırılarak ütülenir. 

Kollar da gömlek dikiş çizgisi alta gelecek şekilde ütülenir. 

 Son olarak beden kısmına geçilir. Önce ön bedenden sağ olan kısım ütülenir. 

Kumaş üzerinde dairesel hareketler yapılmadan aşağı yukarı ütülenir. Gömlek 

ütü tahtasından çıkarılmadan kişi kendine doğru çekerek sırt kısmına geçilir. 

Aynı şekilde ütüleme yapılır. Sırtında pili varsa bu kısım elle düzeltildikten 

sonra pilinin başlangıç kısmından yakaya doğru ütüleme yapılır. Ardından yine 

gömleği kişi kendine doğru çekerek diğer bedene geçer. Ütüleme yapılırken 
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düğmelerin üstüne ütü bastırılmamalıdır. Ütünün ucu kullanılarak düğmelerin 

etrafından ütülenmelidir. 

 Ütü işlemi biten gömlek varsa tahta askıya asılmalıdır. Gömlek nemli ise hemen 

dolap içine yerleştirilmemelidir. Bu durum gömleğin buharla birlikte 

kırışmasına neden olabilir. 

 

Yünlü, ipekli pazen gömlekler, kolalanmadıkları ve fazla ütüye dayanmadıkları için 

ütüleme sırasında ütü sıcaklığına dikkat etmek gerekir. Kumaş nemli iken tersinden ütülenir. 

Yün gömleklerde iyi ütülenmeyen yerler bir defa daha da yüz tarafından nemli bir bezle 

ütülenir. İpekliler parlamadığı için yüzünden bez koyarak ütülemeye gerek yoktur. Kat 

yerlerine ütü ile iz yapılmadan pamuklu gömleklerde olduğu gibi katlanır. Naylon gömlekler 

çok hafif nemli olarak ılık ütü ile ütülenmelidir. 

 

 

Resim 3.1: Gömlek ütüsüne öncelikle yakanın tersinden 

başlanması 

 

 

Resim 3.2: Yaka tersinden ütülendikten sonra asıl yüz kısmının ütülenmesi 
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Resim 3.3: İlk olarak sağ omuz ütüsünden başlanması 

 

 

Resim 3.4: Gömleğin kaydırılarak sırt kısmına geçilmesi 

 

 

Resim 3.5: Gömleğin kaydırılarak sağ omuz ütüsüne geçilmesi 
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Resim 3.6: Kol ütüsünde öncelikle manşetin iç kısmının ütülenmesi 

 

 

Resim 3.7: Manşetin iç kısmı ütülendikten sonra kol çevrilerek manşetin asıl yüzünün 

ütülenmesi 

 

 

Resim 3.8: Kol ütüsünde gömlek dikiş çizgisinin alta gelecek şekilde ütülenmesi 
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Resim 3.9: Gömleğin düğmeli tarafından başlanması ve ütü ucu kullanılarak düğmelerin 

etrafının ütülenmesi 

 

 

Resim 3.10: Gömleğin üzerinde dairesel hareketler yapmadan aşağı yukarıya doğru 

ütülenmesi 

 

 

Resim 3.11: Gömleğin ütü masasından kaydırılarak ütülenmesi 
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Gömlek katlarken amaç rafta uzun süre şekli bozulmadan saklamaktır. Bunun için en 

uygunu ütüledikten hemen sonra katlayarak şekil vermektir. Yeni ütülenen gömleğin tüm 

düğmeleri iliklenir. Sırt kısmı katlayan kişiye bakacak şekilde düz bir zeminin üzerine 

yatırılır. Tüm yüzeyi el ile iyice düzlenir ve katlamaya başlanır. Önce omuzdan birkaç 

parmak kalınlığında bir parça sırta doğru katlanır. Diğer omzu da aynı şekilde katlanır. Sonra 

katlı kısımların yanında kalan kolları da ters yöne doğru katlanarak el ile katlı kısımlar iyice 

düzeltilir. Omuz ve kolları katlanan gömleği kişi kendisine doğru çevirir. Gömleğin alt 

kısmından tutarak ve toplam uzunluğun yaklaşık üçte birine denk gelecek hizaya kadar 

yukarı doğru katlanır. Daha sonra yakasından tutularak alttaki kat yerinin hizasına gelecek 

şekilde tekrar katlanır. Gömlek rafta saklanmaya hazırdır. 

 

3.2.2. Bluz Ütüsü 
 

Bluzun özelliğine ve kumaşına göre ütü sırası belirlenir. Yakalı bir bluz ise ütülemeye 

yakadan başlanmalıdır. Ardından omuzlar, kol ve beden en son olarak ütülenmelidir. Bluz 

ütüsünde şu noktalara dikkat etmek gerekir. 

 

 Bluzun kumaş ve iplik özelliğine göre ütü ısısı ayarlanmalıdır. 

 Bluzun kumaşı sentetik ya da ipek ise ütülenmeden önce bluzun görünmeyecek 

küçük bir yerinde ütünün ısısı kontrol edildikten sonra ütülenmelidir. 

 Pilili ise iplik yönlerinin kaymamasına dikkat edilerek ütülenmelidir. 

 Büzgü kısımları ütü burnu sokularak ütülenmelidir. 

 

Bluz ve tişörtler ütüleri yapıldıktan sonra katlanarak yerleştirilebilir. Bunun için 

tişörtün bir omzundan birkaç santimlik bölümü sırt kısmına doğru, koluyla birlikte katlanır. 

Daha sonra kolu ters yöne, dışa dönük olarak katlanır. Diğer omuz ve kola da aynı işlemler 

yapılır. İki omuzdan da aynı genişlikte parçalar katlandığında ve parçaları tişörtün 

merkezinde buluşturulduğundan emin olunmalıdır. Bunu ölçmek için yakaya bakılmalıdır. 

Tişörtün yakasının orta hizasından iki yana uzanan mesafeler eşitse doğru katlanmış 

demektir. Tişörtü bu hâlde kişi kendine dik duracak şekilde çevirir ve alt kısmından tutarak 

üçte birlik bölümünü yakaya dönük olarak katlanır. Aşağıdaki kat yerinden tutup yakaya 

doğru bir kez daha katlanır. Son olarak katlı tişörtü ters çevrilip yaka yukarı gelecek şekilde 

döndürülüp hizalar kontrol edilir. Tişört dolapta saklanmaya hazır hâle gelir. Tişört daha da 

özenli katlanmak istendiğinde geniş parça kopya kâğıdı kullanmak faydalı olacaktır. Her 

katın arasında bir parça kâğıt yerleştirilirse kat izlerinin belirgin olması, kırışık gibi 

görüntüler önlenmiş olur. 

 

3.2.3. Pantolon Ütüsü 
 

Gömlek ütüsünde olduğu gibi ütülenecek pantolonlar kumaş özelliklerine göre 

gruplandırılmalıdır. Ütünün ısısı kumaş özelliğine göre ayarlanmalıdır. Pantolon ütüsü 

yapılırken şu noktalara dikkat etmek gerekir. 

 

 Öncelikle kemer ve cepler tersinden ütülenir. 
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 Bel bölümü ütü masasına geçirilir. Sırayla ön basenlerden biri, ardından arka 

basen, sonrada kalan ön basen ütülenir. Bu ütüleme işlemleri yapılırken 

pantolon ütü masasından çıkarılmaz. Ütülenen kısmı kişi kendine doğru 

kaydırır.  

 Basenler ütülenirken iz yapmaması için cepler geri çekilir ayrı ütülenir. 

 Arka basende düğmeli bir cep varsa düğme kapatılarak ütülenir. 

 Ütü tahtasının üzerine bir paça yerleştirilir ve paçadan ağa kadar olan kısım düz 

şekilde ütülenir, ardından diğer paça aynı şekilde ütülenir. 

 Pantolona ütü hattı vermek için iç paça dikişi ve yan dikiş üst üste gelecek 

şekilde ütülenir. 

 Ütülenen pantolon, ütü hattı olacak şekilde tutularak askıya asılmalıdır. 

 

 

Resim 3.12: Pantolon ütüsünde ilk olarak tersinden kemer kısmının ütülenmesi 

 

 

Resim 3.13: Cep kısımlarının geri çekilerek ütülenmesi 
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Resim 3.14: Pantolonun basen kısmının ütü masasına geçirilerek ütülenmesi 

 

 

Resim 3.15: Pantolonun arka kısmında cep varsa düğmesi iliklendikten sonra arka 

basenin ütülenmesi, düğme üstüne ütü bastırılmaması 

 

 

Resim 3.16: Pantolonun ağ kısmını ütülemek için ütü masasına geçirilmesi 
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Resim 3.17: Pantolonun paçasının ütü masasına yerleştirilmesi ve öncelikle paça orta 

kısmının ütülenmesi 

 

 

Resim 3.18: Pantolona ütü hattı vermek için iç paça dikişi ve yan dikişinin üst üste 

gelecek şekilde ütülenmesi 

 

 

Resim 3.19: Pantolonda ütü hattının çift olmaması için ütü yaparken katın kaymamasına 

dikkat edilmesi 
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Ütülenen pantolonların yerleştirilmesi yapılan ütünün bozulmaması için önemlidir. 

Pantolonlar genellikle askıya yerleştirilir. Mekânların dar olduğu yerlerde katlayarak 

saklamak da mümkündür. Katlama yapmak için ütü sonrası pantolon zemine paçaları aşağıya 

dönük olarak düz biçimde yayılır. Kabarık görünen yerler el ile düzlenir, dikiş izleri paça ve 

belden çekilerek boydan boya düz hâle getirilir. Sonra bir bacağı diğer bacağın üzerine, 

kenarları tamamen üst üste gelecek şekilde katlanır. El ile yeniden düzlenir. Pantolon 

belinden kaldırılıp pantolon boyunun tam üçte birine denk gelecek hizada paçaya doğru 

katlanır. Daha sonra paçasından tutulur ve kalan üçte birlik kısmı kemerin üstüne gelecek 

şekilde katlanır. Pantolonun katlı hâlde uzun süre saklanması isteniyorsa kat yerlerinin iz 

yapmasını önlemek önemlidir. Bunun için pantolonu katlama işlemi sırasında birkaç parça 

kopya kâğıdı veya kâğıt havludan faydalanılır. Bir bacağın basen kısmına kopya kâğıdı 

yerleştirilir ve diğer bacağı bunun üzerine katlanır. Daha sonra her bir katın arasında birer 

kopya kâğıdı yerleştirilerek katlama tamamlanır.  

 

3.2.4. Ceket Ütüsü 
 

Ceket ütüsüne de öncelikle küçük parçalardan başlanmalıdır. Ütü işlemini 

kolaylaştıracak göğüs yastığı ve kol tahtası gibi ütü araç gereçlerini yanınızda 

bulundurmalısınız. Ceket ütüsü yapılırken şu noktalara dikkat edilmesi gerekir: 

 

 Ütülenecek ceketin kumaşına göre ütü ısısı ayarlanır. 

 Önce etek uçları, klapa ve yakadan başlanır. Yaka ütü tahtasına yerleştirilir, 

tersi ardından asıl yüzü nemli bir bezle ütülenir. 

 Kollar sırayla kol tahtası, omuzlar kavadora kullanarak ütülenir. Gerek klapaya 

gerek kollara ütü izi yapılmaz. 

 Bedende etek ucu, sağa gelmek üzere masaya yayıldıktan sonra yüzünden hafif 

nemli bezle ön yarı arka beden ve diğer ön yarı beden ütülenir. Beden 

ütülenirken göğüs formunu vermek için göğüs yastığı kullanılmalıdır.  

 Cep kapaklarının da iz yapmaması için kavadora veya birkaç katlı bez 

üzerinden ütülenmesi gerekir. 

 Ceketin arkası yırtmaçlı ise elle yırtmaç düzeltildikten sonra yırtmaç olan kısma 

nemli bir ütü bezi kullanılarak ütü ile baskı yapılmalıdır. 

 Gerekiyorsa ceket bir kerede tersinden çok hafif nemli bir bezle aynı sıra 

kullanılarak ütülenmelidir. 

 Ütü işlemi bittikten sonra ceketle aynı ölçüde olan bir askıya asılmalıdır. 

3.2.5. Elbise Ütüsü 
 

Ütülemede izlenen sıra elbise ütüsünde de aynıdır. Öncelikle küçük parçalardan 

başlanır. Elbise ütüsünde şu noktalara dikkat edilmesi gerekir: 

 

 Elbisenin yaka veya fırfırı varsa ütü masasına yerleştirilir, önce tersinden sonra 

asıl yüzünden ütülenir. 
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 Uzun kollu elbiselerin kollarını ütülemek için kol tahtası kullanmak daha iyi 

sonuç verecektir. Elbise kolunun manşetleri önce düz şekilde iç, ardından yine 

aynı şekilde dış kısmı ütülenmelidir. 

 Elbisenin büzgülü kısımlarına ütü ucu sokularak ütülenmelidir. 

 Elbisenin pilisi varsa iplik yönlerinin kaymamasına dikkat edilmeli ve pililer 

elle iyice düzeltildikten sonra buharlı ütü ile aşağıdan yukarıya ütülenmelidir. 

 Takma kollu giysilerde kol oyuntusu dikiş paylarından içten ütülenmelidir. 

 Elbisenin beden kısmı ütü tahtasına geçirilir ve bedenin ön kısmından 

başlanarak ütülenir. Ütülenen kısım çevrilerek diğer tarafa geçilir. 

 Elbisenin kumaşı üzerinde dairesel hareketler yapılmaz, iplik boyu yönünde 

ütülemeye dikkat edilmelidir. 

 Saten, ipek kumaştan olan elbiseler tersinden ütülenmelidir. 

 Elbisenin göğüs formunu vermek için göğüs yastığı kullanmak gerekir ya da 

göğüs kısmına yumuşak yuvarlak bir kumaş yardımıyla da şekil verilebilir. 

 Elbise yıkanmış ise önce mutlaka tersinden, dikiş yerlerinin açılması için 

ütülenmesi gerekir. 

 

3.2.6. Etek Ütüsü 
 

Etek ütüsünde şu noktalara dikkat edilmelidir. 

 

 Ütülenecek eteğin kumaş özelliğine göre ütünün ısısı ayarlanmalıdır. 

 Eteğin fırfır, püskül vb. parçası varsa bu kısım ütü masasına yerleştirilerek önce 

tersinden sonra ön kısmından ütülenmelidir. 

 Sırayla kemer, cepler tersinden ütülenmelidir. Arka kısımda kumaşın esnediği 

yerler yine tersinden yedirilerek ütüsü yapılır. Daha sonra da yüzünden nemli 

bir bezle ütülenerek asılır. 

 Eteğin yırtmaç kısmı varsa bu kısım elle düzeltildikten sonra buharlı ütü veya 

nemli ütü bezi kullanılarak ütü tabanı ile bastırılmalıdır. 

 Eteğin bel kısmı kalın ise öncelikle bel kısmı içten ütülenmelidir. 

 Pilili eteklerde eteğin yüzünden nemli bir bezle tek kat olarak ütülenir, pili 

izlerinin kaymaması için dikkat edilmelidir. Etek tamamen pilili is teyel 

yapılmalıdır. 

 Verev eteklerde tek kat olarak nemli bir bezle yüzünden ütülenmelidir. Eteğin 

esnemesini önlemek için boy ipliğine göre yerleştirilip ütülenmesi gerekir. 

 

Kıyafetlerin yerleştirilmesinde dikkat edilmesi gereken noktalar aşağıda verilmiştir. 

Elbiseler, tozlardan ve dış etkenlerden korunması için dolapta düzenli olarak 

yerleştirilmelidir. Kirli, yıkanması gereken elbiseler, temizleri ile aynı dolaba 

konulmamalıdır. Dolaba sadece temiz elbiseler yerleştirilmelidir. Dolabın ortamını sağlıklı 

tutmak için naftalin asılmalıdır. Deri giysiler sarılmadan veya bir elbise torbasına 

konulmadan dolaba asılmamalı ve yerleştirilmemelidir. Kürk soğuk bir ortamda korunmaya 
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alınmalıdır. Sıcak havalardan etkilenir. Pilili ya da ütü izli elbiselerde istenmeyen izlerin ve 

pililerin oluşmaması için plastik elbise torbası içinde tahta askıyla asılmalıdır. Metal ve üstü 

plastik kaplama askıların paslanabileceği unutulmamalıdır. Sarkmaları söz konusu olan 

ceket, etek ve gömlekler askıya geçirildikten düğmelendikten sonra dolaba asılmalıdır. Uzun 

giysiler, biçimlerinin bozulmaması için yere sürünmeyecek şekilde yerleştirilmelidir. 

Havalanmayı sağlamak için dolabın kapısı belirli zamanlarda açık bırakılmalıdır. 

 

Ütülenen giysilerin bazılarını asmak, bazılarını da katlamak uygundur. Doğru 

uygulama giysilerin ömrünü uzatır, dolapların da düzene girmesini sağlanır. Keten, suni ipek 

ya da pamuklu gömlek ve bluzlar asılabilir. İpek ve saten gibi kaygan kumaşlı giysiler ile 

kadife ve şifon gibi narin kumaşlar için dolgulu saten askılar kullanmak doğrudur. Omuz 

eğimi olan askılar ceket, blazer ve montların formlarını koruyacağı için uygun olur. Etekler 

için mandallı özel etek askıları kullanabilir, pantolonlar için de yine mandallı askıları, 

paçalardan asmak suretiyle kullanabilir ya da ahşap askıların orta çubuklarından faydalanılır. 

Trikolar ve yünlüler genellikle katlanmalıdır. Eğer çekmeceler sınırlıysa süveterler 

omuzlardan ikiye katlamak suretiyle ahşap bir askının orta çubuğuna ince kâğıt üzerinde 

asılabilir. Kot gibi sağlam kumaşlı pantolonlar da katlanabilir. Ağır işlemeli ve süslü gece 

elbiseler de katlanmalıdır çünkü üzerindeki işlemelerin ağırlığı askıda elbisenin formunu 

bozabilir. Katlama yaparken işlemelerin birbiri üzerine gelip baskı yapmaması için ince 

renksiz kâğıtlardan ya da kumaşlardan faydalanılır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Dış giyim eşyasından pamuklu bir gömleği ütüleyiniz. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Ütülenecek gömleği kontrol ediniz. 

 Yıkanmadı ise leke, toz vb. şeylerin olup 

olmadığına dikkat edebilirsiniz. 

 Varsa bir elbise fırçasıyla gömleği 

fırçalayabilirsiniz. 

 Ütü için gerekli araç gereci 

hazırlayınız. 

 Ütü masasını boyunuza uygun 

ayarlayabilirsiniz. 

 Ütü yapılacak yerle priz arasındaki 

mesafeyi ayarlayabilirsiniz. 

 Öncelikle yakadan başlayınız. Yakanın 

önce tersini sonra esas yüzü ütüleyiniz.  

 Telanın sabitlenmesi için ütüyü biraz daha 

sert bastırabilirsiniz.  

 Kat yapmadan ütüleyebilirsiniz. 

 Sağ veya sol omzu ütü masasına 

yerleştirilerek ütüleyiniz. Ardından 

kaydırarak sırt kısmına yani arka 

omuzlara geçiniz. 

 Gömleğin arka kısmında pili varsa piliyi 

önce elle düzeltebilirsiniz. 

 Elle düzelttikten sonra ütünün uç kısmıyla 

pilinin başlangıç kısmından yakaya doğru 

ütüleme yapabilirsiniz. 

 Kollarda önce manşetten başlayınız. 

Kolları gömlek dikiş çizgisi alta 

gelecek şekilde ütüleyiniz. 

 Manşetin önce iç kısmını sonra asıl 

yüzünü düz şekilde ütüledikten sonra 

manşeti ilk hâliyle katlı şekilde bastırarak 

ütüleyebilirsiniz. 

 Kol ütüsünde çift ütü olmaması için daha 

önceden doğru olan kol çizgisini 

kullanabilirsiniz. 

 Ütü izi yapılmayacak spor gömleklerde 

kol tahtasından faydalanabilirsiniz. 

 Son olarak beden kısmını ütüleyiniz. 

Önce ön bedenden sağ taraf olan kısmı 

ütüleyiniz. Gömleği ütü tahtasından 

çıkarmadan kendinize doğru çekerek 

ütüleyiniz. 

 Düğmelere ütü bastırmamaya dikkat 

edebilir bir kaşık yardımıyla düğmeleri 

koruyabilirsiniz. 

 Ütü ucu kullanarak düğmelerin etrafından 

geçebilirsiniz. 

 Gömleği ütü masasından çıkarmadan biten 

kısmı kaydırarak diğer tarafa 

geçebilirsiniz. 

 Gömleği iplik boy yönünde ütülemeye 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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dikkat edebilirsiniz. 

 Ütü işlemi biten gömleği askıya asınız. 

 Gömleği varsa tahta askıya asabilirsiniz. 

 Gömlek nemli ise gömleğin buharla 

birlikte kırışmasına neden olabileceğinden 

hemen dolap içine yerleştirmeyebilirsiniz.  

 



 

 41 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız 

 

1. İç giyim eşyalarının özellikle ………..……ve..…………….açısından ütülenmesi çok 

önemlidir. 

2. Gömlek ütüsünde ………………… başlanmalıdır. 

3. Pijama takımında ceket yakası……………. ütülendikten sonra ikinci kez ………… 

ütülenir. 

4. Pantolon ütüsünde ceplerin iz yapmaması için……………………..çekilerek 

ütülenmelidir. 

5. Gömlek ütüsünde kol kısmında önce……………………başlanmalıdır. 

6. Pantolona ütü hattı vermek için iç paça dikişi ve ………….   …………...üst üste 

gelecek şekilde ütülenir. 

7. Bluz yada elbisenin büzgü kısımları………     …………. sokularak ütülenmelidir. 

8. Takma kollu giysilerde kol oyuntusu……………   ……………………içten 

ütülenmelidir. 

9. Elbiselere göğüs formunu vermek için ……………………   ………………..…… 

 kullanmak gerekir. 

10. Giysiler ütülenirken ilke olarak……………… parçalardan başlanmalıdır. 

 

 

 

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 “Uygulamalı Test”e geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST 

 
Dış giyim eşyalarından yün içerikli bir pantolonu ütüleyiniz. 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ 

 
Uygulamalı test sonunda aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 

 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Ütü masasını boyunuza uygun ayarladınız mı?   

2. Ütüyü prize taktınız mı?   

3. Ütünün ısısını yün ayarına getirdiniz mi?   

4. Önce kemer ve cep kısmını tersinden ütülediniz mi?   

5. Bel bölümünü ütü masasına geçirdiniz mi?   

6. Sırayla ön basen, arka basen ve ardından kalan diğer ön baseni 

kaydırarak ütülediniz mi? 
  

7. Baseni ütülerken cepleri geri çektiniz mi?   

8. Arka basen cepli ise düğmeyi kapattınız mı?   

9. Paçalardan birini ütü masasına yerleştirdiniz mi?   

10. Paçayı ağa kadar ütülediniz mi?   

11. Diğer paçayı ağa kadar ütülediniz mi?   

12. İç paça dikişi ve yan dikişi üst üste getirerek ütülediniz mi?   

13. Ütü izinden tutarak pantolonu askıya astınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bürüm cevaplarınız 

“Evet” ise ‘’ Modül Değerlendirme’’ye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi ütü öncesi dikkat edilecek noktalardan biri değildir? 

A) Kumaşın üzerinde ütü ile dairesel hareketler yapmaktan kaçınmak 

B) Ütü yapılacak odanın aydınlık, ferah olması 

C) Ütülenecek her parçayı elle çekip düzeltmek 

D) Ütü yapılacak odaya gerekli araç ve gereci getirmek 

 

2. Ütü sembollerinin açıklaması aşağıdaki hangi şıkta doğru verilmiştir? 

 

v  

 
A) İpekli-yünlü-orta ısı//sentetik-düşük ısı//pamuklu-keten-yüksek ısı//ütülenmez 

B) Sentetik-düşük ısı//ipekli-yünlü-orta ısı//pamuklu-keten-yüksek ısı//ütülenmez 

C) Pamuklu-keten-orta ısı//ipekli-yünlü-orta ısı//sentetik-yüksek ısı//buhar 

verilmez 

D) Sentetik-düşük ısı//ipekli-yünlü-düşük ısı//pamuklu-keten-orta ısı//buhar 

verilmez 

 

3. Tanımları verilen ütü araçlarının cevapları aşağıdaki hangi şıkta doğru verilmiştir? 

 Tela ütüsünde kullanılır. 

 Ütü masası örtüsü korumak için kullanılan çoğunlukla metalden olan 

koruyucudur. 

 Giysilerin kol, kol ağzı, omuz gibi kısımlarının ütülenmesinde kullanılır. 

A) Kavadora//ütü altlığı//kol tahtası 

B) Kambur//ütü taban koruyucu//ütü masası 

C) Kambur//ütü altlığı//kol tahtası 

D) Kol tahtası//kavadora//kamburs 

 

4. Sofra takımlarından masa örtüsü ütülerken dikkat edilecek noktalardan hangisi doğru 

değildir? 

A) Masa örtüsü masadan ütüleyenin önünden kaydırılarak ütülenir. 

B) Ortası işli masa örtüsünde önce bu kısım ütülenir. 

C) Ütüleme yapılırken kumaşın iplik boy yönüne dikkat edilir. 

D) Simli ve brode olan masa örtülerinin bu kısımlarına buharla ütü basılır. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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5. Gömlek ütüsünde doğru sıra aşağıdaki hangi şıkta verilmiştir? 

A) Beden//omuz//kol//yaka 

B) Yaka//omuz//kol//beden 

C) Kol//omuz//beden//yaka 

D) Yaka//kol//omuz//beden 

 

6. Ceket ütüsü yapılırken dikkat edilecek noktalardan hangisi doğru değildir? 

A) Önce etek uçları, klapa ve yakadan başlanır. 

B) Kollar kol tahtası kullanılarak ütülenir. 

C) Kollara ve klapaya ütü izi yapılmak istenirse ütü bezi kullanılarak yapılır. 

D) Yaka ütü tahtasına yerleştirilir ve önce tersten ütülenir. 

 

7. Etek ütüsü ile ilgili açıklamalardan hangisi yanlıştır? 

A) Öncelikle kemer ve cepler ütülenir. 

B) Pilili eteklerde yüzünden nemli bezle tek kat ütülenir. 

C) Verev eteklerin ütüsünde esnemeyi engellemek için boy ipliğine dikkat 

edilmelidir. 

D) Eteğin fırfır veya püskül gibi parçaları varsa en son olarak yüzünden ütü 

bastırılarak ütülenir. 

 

 

 

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 modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1 CEVAP ANAHTARI 

 

1 görünüme 

2 küçüldüğü 

3 ferah, ışık alan 

4 ütü bezi  

5 keten, pamuklu 

6 
silindir, 

manken 

7 göğüs yastığı 

8 manken ütü 

9 kavadora 

10 parafin 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 B 

3 C 

4 A 

5 C 

6 D 

7 B 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3 CEVAP ANAHTARI 

 

1 
sağlık, 

hijyen 

2 yakadan 

3 
tersinden, 

yüzünden  

4 geri 

5 manşetten 

6 yan dikişi 

7 ütü ucu 

8 
dikiş 

paylarından 

9 
göğüs 

yastığı 

10 küçük 

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI 

 

1 A 

2 B 

3 C 

4 D 

5 B 

6 C 

7 D 
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