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AÇIKLAMALAR 
ALAN Giyim Üretim Teknolojisi 

DAL/MESLEK Konfeksiyon Makineleri Bakım Onarım 

MODÜLÜN ADI Düz Dikiş Makinesinin Özel Ayarları 

MODÜLÜN TANIMI 

Düz dikiş makinesinde, iğne mili- çağanoz, transport 

dişlisi, İğne stoplama, bıçak kurve, transport eksantrik, 

zikzak eksantrik ayarlarını yapabilme becerilerinin 

kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL 
Düz dikiş makinesi kurma ve düz dikiş makinesinin 

ayarları modüllerini başarmış olmak 

YETERLİK Düz dikiş makinesinin özel ayarlarını yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile, gerekli ortam sağlandığında düz dikiş 

makinesinin özel ayarlarını yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Düz dikiş makinesinde iğne mili- çağanoz ayarını 

yapabileceksiniz.  

2. Düz dikiş makinesinde transport dişlisi ayarını 

yapabileceksiniz. 

3. Düz dikiş makinesinde iğne stoplama ayarını 

yapabileceksiniz. 

4. Düz dikiş makinesinde iplik kesme bıçak kurve 

ayarını yapabileceksiniz. 

5. Düz dikiş makinesinde transport eksantrik ayarını 

yapabileceksiniz. 

6. Düz dikiş makinesinde zikzak eksantrik ayarını 

yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Atölye ortamı. 

Donanım: El takım çantası, anahtar takımı, parça kumaş, 

iplik, makine iğnesi, makas, cımbız, mekik, masura, 

elektronik sanayi tipi düz dikiş makinesi, sanayi tipi düz 

dikiş makinesi. 

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, eşleştirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Meslek, yaşamımız boyunca, kişiliğimizi ve yeteneklerimizi ifade etme biçimimizdir. 

Meslek seçiminin doğru yapılması hem genç nüfusun yetenek ve güçlerinin 

değerlendirilmesini hem de ülkenin ekonomisinin güçlenmesini sağlar.  

 

Konfeksiyon makineleri bakım onarımı alanı, ülkemizde özellikle tekstil ve hazır 

giyim sektöründeki gelişmeler ve dünya üzerindeki yeri göz önüne alındığında gençliğin bu 

mesleğe yönelmesi onların gelecekleri açısından olumlu olacaktır. 

     

Kişilerin mutlu, huzurlu, başarılı kendini ifade eden, üretken olabildikleri bir alan olan 

hazır giyim imalat sektöründe olmazsa olmazlardan biri dikim aşamasıdır. Sektörde düz 

sanayi dikiş makinesi ağırlıklı olarak kullanılmaktadır. Konfeksiyon imalatında istenilen 

amaca ulaşabilmek için, kullanılan makinelerin seçimi, bakımı, onarımı ve kullanma şekilleri 

çok önemlidir. 

 

Kısacası giyim üretiminin istenilen kalite ve kapasitede gerçekleştirilmesi için sanayi 

makinelerinin vazgeçilmezlerinden olan düz dikiş makinesinin özelliklerini, kullanım 

alanlarını, bakım ve onarımını bilmenin yanı sıra özel ayarlarının da bilinmesi ve 

uygulanması gerekmektedir. 

 

Bu modülde konfeksiyon makineleri bakım onarım elemanlarının düz dikiş 

makinesinde yaptıkları özel ayarlamaları öğreneceksiniz. Edindiğiniz bilgi ve kazandığınız 

beceriler, bu dalı ve bu dalın çalışma koşullarını tanımanıza yardımcı olacak, sonraki 

öğreniminize ve iş yaşamınıza temel oluşturacaktır. 

 

 

 

  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

 

 

 

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında; düz dikiş 

makinesinde, iğne mili- çağanoz ayarlarını yapabileceksiniz. 

 
 

 

 

 Düz dikiş makinesinde kullanılan çağanoz çeşitleri ve kullanım amaçlarını 

araştırınız. Edinilen bilgi ve görsellerle pano hazırlayarak arkadaşlarınızla 

paylaşınız.  

 Düz dikiş makinesinde, iğne mili - çağanoz ayarlarının yapılmasını gerektiren 

durumları araştırınız. Çeşitli kaynaklardan ve sektörden bilgiler toplayıp 

çalışmalarınızı sınıf içinde arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

1. DÜZ DİKİŞ MAKİNESİNDE İĞNE MİLİ 

ÇAĞANOZ AYARI YAPMA 
 

1.1. İğne Mili Mekanizması 
 

Makine içerisindeki hareket aktarımı; miller, kollar, kayışlar ve dişliler yardımıyla 

olur. Kol mili, en önemli ana hareket milidir.  

 

Bütün hareketler (transport kaldırma mili, transport itme mili, çağanoz mili gibi), kol 

milinden gelen güçle çalışmaktadır. 

 

Motorun ve kol milinin dönme hareketi, krank ve eksantrik bağlantılarla yukarı aşağı 

ve ileri geri hareketlere dönüştürülmektedir. 

 

İğne mili mekanizması da kol miline bağlıdır. İğne mili mekanizmasının çalışması; kol 

milinin hareketi ile krank dönmeye başladığında, krank ile iğne mili arasındaki bağlantı 

çubuğu, aşağı ve yukarı doğru hareket eder. Böylelikle iğne ve iplik verici hareket ederek 

dikiş işlemini gerçekleştirir. 

          

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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İğne Mili Mekanizmasını Oluşturan Parçalar ve Görevleri 

PARÇA ADI  GÖREVİ  

 

Kol mili  İğne milinin hareketini sağlar. 

 

Krank  

Krank, motordan kayış-kasnak vasıtasıyla kol miline iletilen 

dairesel hareketi doğrusal harekete çevirir.  

 

İplik verici(horoz) 

İğne ipliğinin dikiş oluşumu sırasında gevşek bırakıp, dikiş 

oluştuktan sonra geri çekip dikişi sıklaştırır.  

Krank bağlantı 

çubuğu(biyel kolu)  

Krankın hareketini iğne miline taşır. 

İğne mili üst ve alt 

burcu 

İğne milinin yerleştirildiği parçalardır. 

İğne mili ayar 

vidası 

İğne mili yükseklik ayarının yapılmasında kullanılır. 

İğne mili kelepçesi Biyel kolu ile iğne milinin bağlantısını sağlar. 

İplik kılavuzu  İpliğin yerleşmesini sağlar. 

İğne vidası İğnenin, iğne miline sabitlenmesini sağlar. 

İğne  Üst ipliği dikilecek parçanın altına geçirmek ve üst iplik ilmeğini, 

alt iplik ilmeği ile birleştirerek dikiş oluşmasını sağlamak. 

 

İğne mili çubuğunun yapısı makinenin kullanım özelliğine göre değişir. Kullanılacak 

iğnenin dipçik yapısı, iğne miline göre seçilmelidir.  

 

Her dikiş makinesinin belirli bir iğne sistemi vardır. Bu sistem bir kod numarası 

ile belirtilir. Kod numarası; iğnenin şekli, uzunluğu, dipçik kalınlığı, dipçik uzunluğu, 

uç biçimleri, iplik kanalının ve boyunun yapısı ile ilgili bilgileri içerir. 

 

Makinelerde kullanılan iğnelerin uzunlukları ve uçları birbirinden farklıdır. İğne 

seçiminde, öncelikle dikilen makine sistemine uygunluk, daha sonra ise dikilecek ürünün 

özellikleri dikkate alınır.  

 

İğne kod sistemi aşağıdaki şekilde belirtilen ölçüm yerlerine göre tespit edilir. 

 

 

Şekil 1.1: İğne ölçüm yerleri 

A-Dipçik çapı N-Dipçik uzunluğu D-Dipçik ile iğne gözü arası uzunluk 
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Düz dikiş makinelerinde;  

DA X 1:   A:1.62            D:29.60   N:14.50 

DB X 1 :  A:1.62-2.02    D:33.80  N:16.00-10.50 (İnce yuvarlak dipçikli iğneler) 

DP X 5  : A:2.00             D:33.90  N:12.50-11.50 (Kalın yuvarlak dipçikli iğneler) 

iğneler kullanılmakta olup genellikle (DB X 1)-(DP X 5) iğne tercih edilmektedir. 

 

Dipçik, değişik kalınlık ve boylarda olabilir; bu da iğne mukavemetini etkiler.  Kalın 

dipçikli iğneler 23 numaraya kadar olabilir. Kalın iğne kullanılacaksa buna uygun iğne mili 

olan makineler tercih edilmelidir. 

 

İğne numara sistemi: 7 (55) ile 25 (200) arasında numaralandırma vardır. Numara 

büyüdükçe iğne kalınlığı da artmaktadır. Küçük numaralar ince, büyük numaralar ise kalın 

kumaşların dikiminde kullanılır. 

 

Kumaşın tipi, kalınlığı ve kat adeti iğne seçiminde önemlidir. Çok katlı kumaşlarda 

 ince iğne; iğne batış sapmasına yol açar, dikiş bozulur, iğne kırılır. Hafif (ince) kumaşlarda 

kalın iğne kullanımı kumaşın ipliklerine zarar verir, dikiş büzülmelerine sebep olur. 
 

1.2. Çağanoz ve Çeşitleri 
 

Dikiş koşullarına bağlı olarak iki farklı çağanoz bulunmaktadır. Bunlar Yatay ve dikey 

çağanozdur. Bu çağanoz millerine makinenin özelliğine uygun olarak tam devirli küçük ve 

tam devirli büyük çağanozlar takılır.  

 

Büyük çağanoz küçük çağanozdan daha fazla iplik kapasitesine sahiptir. Kullanılan 

dikiş ipliği kalınsa ( örn.denim dikiminde)daha uzun dikiş mesafesi sağlar. 

 

Tam devirli yatay çağanozlar yatay bir mile bağlanmıştır. İğne tarafından oluşturulan 

ilmek, iplik kavrama ucunca kavranmakta, genişletilmekte ve mekik ile birlikte masuranın 

çevresinden geçirilmektedir. İplik verici, iplik ilmeğini kumaşın içine çekmektedir. Tam 

devirli bu hareket sayesinde, makinenin hızı 6.000 dikiş/dakikaya ulaşabilir.  

 

Tam devirli dikey çağanozlar dikey bir mile bağlanmıştır. Tam devirli yatay çağanoz 

gibi çalışmaktadır. Dikey çağanozlar öncelikle, iki iğneli makinelerde kullanılır, çünkü dar 

iğne aralıkları sadece bu çağanozda elde edilebilir. Kirlenmelere karşı çok dayanıklı 

olmalarından dolayı tek iğne spesiyal makinelerde bu tip çağanozlar kullanılır. En yüksek 

dikiş hızı dakikada en fazla 4.500 dikiştir. 

                                       

 

Resim 1.1: Yatay ve dikey çağanoz 
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1.3. İğne Mili ve Çağanoz Ayarı 

 
Düzgün bir dikiş elde edilebilmesi için; dikiş adımlarının eşit aralıklı, aynı sıkılıkta, alt 

ve üst ipliğin kumaşın ortasında birleştiği, dikiş atlamasının olmadığı bir birleşme olması 

gerekir. Bunu içinde iğne mili ve çağanoz ayarının iyi yapılması şarttır.  

 

 

Resim 1.2: İlmeğin oluşumu ve çağanozun yakalaması 

 

Makinede uygunsuz dikiş oluşması, iğne mili ve çağanozdan kaynaklanmış olabilir. 

Kontrol edilerek, çağanoz ile iğne mesafesi ve iğne mili yüksekliği ayarları yapılmalıdır.    
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Düz dikiş makinesinde iğne mili ve çağanoz değişimini yaparak iğne mili ve çağanoz 

ayarını işlem basamaklarına uygun olarak yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

Düz Dikiş Makinesinde İğne Mili ve 

Çağanoz Ayarı   

 El takım çantası, anahtar takımı, parça 

kumaş, iplik, dikiş iğnesi, makas, cımbız, 

sanayi tipi düz dikiş makinesi, iğne mili, 

çağanoz ile çalışma ortamını hazırlayınız. 

 Dikkat ve zaman kaybı olmaması için 

ortamın eksiksiz hazırlanmasına özen 

gösteriniz. 

 

 

 Makineyi kapatınız.  

 

 Makinenin bakım ve ayarlama 

işlemlerinden önce, makinenin elektrik 

enerjisini kestiğinizden ve motorun 

tamamen durduğundan emin olun. 

 Baskı ayağını sökünüz.  

 Makine başındaki baskı ayağı 

kolunu kaldırılarak, baskı milini 

yukarıda konumlandırınız.  

 Makineye takılı olan ayak çıkıncaya kadar 

baskı ayağının vidasını gevşetiniz.  

 

 

Resim 1.3: Baskı ayağı çıkarma - takma 

 Uygun tornavida yardımı ile baskı 

ayağının vidasını çıkarınız.  

 Makineye takılı ayağı makineden 

çıkarınız. 

 Vida ve ayağı tekrar kullanmak üzere 

uygun şartlarda saklayınız. 

 

 Dikiş plakasını sökünüz. 

 İğne milini, üst ölü noktaya getirmek için 

el çarkını dönüş yönünde çeviriniz. 

 Dikiş plakası çıkıncaya kadar vidaları 

gevşetiniz.  

 

 

 

 

Resim 1.4: Dikiş plakası 

 Uygun tornavida yardımı ile vidaları 

çıkarınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Dikiş plakasını makineden  çıkarınız. 

 Dikiş plakasını ve vidaları tekrar 

kullanmak üzere uygun şartlarda 

saklayınız. 

 Transport dişlisini sökünüz.  

 

 İğne mili ve çağanoz ayarını daha rahat 

yapabilirsiniz. 

 Uygun tornavida yardımı ile transport 

dişlisinin vidalarını sökünüz.  

 Transport dişlilerini çıkarınız. 

 Transport dişlilerini ve vidaları tekrar 

kullanmak üzere uygun şartlarda 

saklayınız. 

 Çağanozdan mekiği çıkarınız.  

 

Sekil 1.2: Mekik takma-çıkarma 

 

 Mekik yaprağından(1) tutarak çıkarınız. 

İğne Milinin Değiştirilmesi 

 

 İğne vidasını gevşeterek iğneyi çıkarınız.  

 Makine başındaki yan kapağı çıkarınız. 

 

 İğne milinde yıpranma ve eğrilik varsa 

değiştiriniz. 

 Makinenin özelliğine uygun iğne mili 

kullanınız. 

(bk. Şekil 1.4) 

İğne Milinin Çıkarılması  

 

 İğne mili tespit vidasını (3) iğne milinin 

geçmesine imkân verecek kadar 

gevşetiniz. 

 Makineyi geriye yatırınız. 

 İğne milini iğne mili burçlarından yukarı 

doğru çekerek çıkarınız. 

 

İğne Milinin Takılması  

 

 İğne milini üst burçtan(4) aşağıya doğru 

takınız. 

 İğne mili kelepçesinden(5)geçiriniz. 

 İğne milini alt burçtan(6) geçiriniz. 

 İğne mili iplik kılavuzunu(7), iğne vidasını 

ve iğneyi takınız. 

 İğne mili tespit vidasını (3)hafifçe sıkınız. 

 

Sekil 1.3: İğne mili takma – çıkarma 

 

 Doğru iğne ve doğru iğne pozisyonunu 

tekrar kontrol ediniz 

. 
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İğne Mili Yükseklik Ayarı  

 

 İğne mili yeni ise değiştirme işlemini 

yapmadan ayarlama yapabilirsiniz. 

 Makine başı üzerindeki kapakta, iğne 

milinin karşısına gelen tapayı (2) çıkarınız. 

 Daha rahat çalışabilmek için kapağı 

çıkarınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.4: İğne mili tespit (ayar) vida tıpası 

 

AÇIKLAMA  

 İğne mili yüksekliğinin ayarlanması için 

işaret çizgisiyle alt burcun alt ucunu aynı 

hizaya getiriniz. 

 

 

Şekil 1.5: İğne mili ayar çizgileri 

 

 İğne milinde DA ve DB iğne sistemine 

göre dört adet ayar çizgisi mevcuttur. 

 Bazı makinelerde iğne mili siyah 

olduğu için kabartma çizgileri görmek 

zordur. Çalışma alanını aydınlatınız. 

 

 İğne milini, alt ölü noktaya getirmek için 

el çarkını dönüş yönünde çeviriniz. 

 Tespit vidasını(1) gevşetiniz. 

 

 

 

Şekil 1.6: Tespit vidası 
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 İğne mili yüksekliğini ayarlayınız. 

(DBX1 ve DPX5 iğne için) 

  İğne mili (2) üzerindeki işaret çizgisini 

(A), iğne mili alt burcunun (3) alt ucuyla 

hizalayıp tespit vidasını(1)sıkınız. 

( DAX1 iğne için) 

  İğne mili (2) üzerindeki işaret çizgisini 

(B), iğne mili alt burcunun (3) alt ucuyla 

hizalayıp tespit vidasını(1) sıkınız. 

 

 

 

Şekil 1.7: İğne mili yükseklik ayarı  

 

KONTROL: 

 İğne mili en alt noktasında iken, iğne 

milinin üstündeki üst zamanlama işareti 

burcun alt ucuyla aynı seviyede 

olmalıdır. 

 
 Çağanozu değiştiriniz. 

 

 Çağanozda yıpranma varsa değiştiriniz. 

 Makinenin özelliğine uygun çağanoz 

kullanınız. 
 

 Makineyi menteşe üzerinde çevirerek yan 

yatırınız. 

 İki el kullanılarak, menteşelerin 

çıkmamasına özen göstererek takoza 

dikkatlice dayayınız. 

Çağanozun Çıkarılması  

 

 Çağanoz tırnağı Vidasını (1) sökünüz. 

 Çağanoz tırnağını (2) çıkarınız. 

 Çağanozun vidalarını (3) gevşetiniz.  

 Çağanozu, çağanoz milinden çıkarınız. 

 

 

Şekil 1.8:  Çağanozun çıkarılması 
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Çağanozun Takılması  

 

 Çağanozu, çağanoz miline takınız.  

 Bobin muhafazası tutucusunun (çağanoz göbeği) (1)çentiğini  (2) üste getiriniz. (bk. 

Şekil 1.9) 

 

 

Şekil 1.9: Çağanozun takılması 

Çağanoz Tırnağının Takılması 

 

 Çağanoz tırnağını( A) yuvasına dikkatlice 

oturtunuz. 

 Tırnağın çıkıntısını çağanoz tırnağı 

çentiğine(B) dikkatlice oturtunuz. (bk. 

Şekil 1.10)     

 Tırnağın çağanoz göbeği çentiğine 

girdiğinden emin olunuz. 

 İğneyi en alt ölü noktaya indiriniz. 

 Çağanoz tırnağının orta hizasını iğne ile 

aynı hizaya getiriniz. 

 Çağanoz tırnak vidasını (C) sıkınız. 

 Çağanoz zamanlama ayarını yapınız. 
 

Şekil 1.10: Çağanoz tırnağın takılması 

 

 Çağanoz yeni ise değiştirme işlemini yapmadan ayarlama yapabilirsiniz. 
 

 Çağanozun keskin ucuyla iğne arasındaki boşluk bu değerden az olursa çağanozun sivri 

ucu hasar görür. Boşluk belirtilen değerden fazla ise ilmeklerde atlama olur. 

  Eğer çağanoza uç siperi takılı ise iğnenin saptırılması çağanoz ucuna doğru olmalıdır. 

İğne dizginlenerek çağanoz ucuna zarar vermesi engellenmelidir. 
 



 

12 

 

 

Şekil 1.11:  Çağanoz zamanlama ayarı  

 

Çağanoz Zamanlama Ayarı   

 

(DBX1-DPX5 iğne için) 

 Çağanozun tespit vidalarını gevşetiniz. (bk. Şekil 1.8)     

 Kasnağı çevirerek inen iğne mili (2) üzerindeki işaret çizgisini (B) iğne mili alt 

burcunun (3) alt ucuyla hizalayınız. (bk. Şekil 1.7)     

(DAX1) iğne için) 

 Çağanozun tespit vidalarını gevşetiniz. 

 Kasnağı çevirerek inen iğne mili (2) üzerindeki işaret çizgisini,  iğne mili alt burcunun 

(3) alt ucuyla hizalayınız. (bk. Şekil 1.7)     

 Ayar işlemlerini yaptıktan sonra, 

 Çağanozun keskin ucunu (5)iğnenin merkeziyle (4) hizalayınız. (bk. Şekil 1.11)     

 İğne ile çağanoz arasında yaklaşık 0,04-0,1 mm boşluk bırakınız. 

 Çağanoz tespit vidalarını iyice sıkınız. 

 

 Makineyi menteşe üzerinde çevirerek 

yerine düzgün pozisyonda yerleştiriniz. 

 Makine başı üzerindeki kapağı takınız. 

 İğne milinin karşısına gelen tapayı takınız. 

 Transport dişlisini takınız.  

 Dikiş plakasını takınız. 

 Baskı ayağını takınız. 

 Makinenin ayak pedalına hafifçe basarak, 

elinizle el çarkını dönüş yönünde  bir tur 

çeviriniz. 

 Kazayı önlemek için, bakım onarım, 

ayar, parça değiştirme, gibi işlemlerden 

sonra somun, vida ve cıvatalarda 

gevşeme olmadığından emin olunuz. 

  Parçaların makineye takılışını kontrol 

ediniz. 

 Parçaların herhangi bir yere 

çarpmadığından emin olunuz. 

 



 

13 

 

 Yapılan iğne mili ve çağanoz ayarlarının 

kontrolü için deneme dikişi yapınız. 

 

 

 

 Dikimi yapılacak kumaş parçası 

üzerinde denemeler yapınız. 

 Makinede çalışırken eller ve parmaklar 

iş tutuş pozisyonunda olmalıdır. 

 İstenilen dikiş kalitesini yapılan 

ayarlarla elde ettiğinizden emin olunuz. 

 Yapılan ayarlamaları birçok kez 

tekrarlayınız. 

 Dikiş tamamlandıktan sonra, makineyi 

temizleyip tozdan korumak için üzerine 

kılıfını koyunuz. 

 

 

 Öğrendiklerinizi pekiştiriniz.  

  Seri çalışmaya özen gösteriniz 

 Zamanınızı iyi değerlendiriniz. 

 Yapılan tekrarlar doğru ve hızlı iğne 

mili, çağanoz değişimini yaparak, iğne 

mili ve çağanoz ayarı yapma becerisini 

kazandırır. 

 

 
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 malzemeleri çalışma ortamında eksiksiz olarak 

hazırladınız mı? 
  

2 
Düz dikiş makinesinde iğne mili mekanizması hakkında yeterli 

bilgiye sahip oldunuz mu? 
  

3 
Düz dikiş makinesinde kullanılan iğneler hakkında yeterli bilgiye 

sahip oldunuz mu? 
  

4 
Düz dikiş makinesinde çağanoz mili ve çeşitleri hakkında yeterli 

bilgiye sahip oldunuz mu? 
  

5 Düz dikiş makinesinde iğne milini söküp takabildiniz mi?   

6 İğne mili yüksekliğini istenilen nitelikte ayarladınız mı?   

7 Düz dikiş makinesinde çağanozu söküp takabildiniz mi?   

8 Çağanoz-iğne zamanlamasını istenilen nitelikte ayarladınız 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. (   )  Sanayi tipi düz dikiş makinesi iğne sistemi DPX5 dir. 

2. (   )  İğne mili ayarı, iğne mili üzerindeki çizgilere göre yapılır. 

3. (   )  Çağanoz ayarı iğne mili en alt ölü nokta iken yapılır. 

4. (   )  Çağanoz alt ipliği üst iplikle ilmek oluşturan önemli bir makine parçasıdır. 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

5. İğne ile çağanoz arasında yaklaşık …………………mm boşluk bırakılmalıdır. 

6. Motordan kayış-kasnak vasıtasıyla kol miline iletilen dairesel hareketi doğrusal 

harekete ..….………….. vasıtasıyla çevirir. 

7. Makine içerisindeki hareket aktarımı; ………………………………….. yardımıyla 

olur. 

8. İğne ipliğinin dikiş oluşumu sırasında gevşek bırakıp, dikiş oluştuktan sonra geri çekip 

dikişi sıklaştıran parçası…………………… dur. 

 

 
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 faaliyette verilecek bilgi ve beceriler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında; 

düz dikiş makinesinde, transport dişlisi ayarını yapabileceksiniz. 

 
 

 

 
 Düz dikiş makinesinde transport dişli çeşitlerini, çeşitli kaynaklardan, sektörden 

araştırarak bilgiler toplayınız. Toplanan bilgileri düzenleyerek, sınıf panosunda 

yayınlayarak arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

2. DÜZ DİKİŞ MAKİNESİNDE TRANSPORT 

DİŞLİSİ AYARI YAPMA 
 

2.1. Transport ve Çeşitleri 
 

Transportun görevi, kumaşı iki iğne dalışı arasında düzenli biçimde öne taşımaktır. 

 

TRANSPORT ÇEŞİTLERİNİN ŞEMATİK GÖRÜNÜMÜ 

 

SIÇRAMALI ALT TRANSPORT 
 

 Transport, iki düzlemde hareket eder(İleri-geri ve 

aşağı–yukarı). 

 Düz dikiş makinelerinde kullanılır. 

 

KOMBİNE TRANSPORT 

(SIÇRAMALI TRANSPORT + İĞNE 

TRANSPORT) 

 

 Transport, iki düzlemde hareket eder( İleri-geri ve 

aşağı–yukarı). 

 İğne, transport işlemini destekler. 

 Çizgili ve kareli kumaş dikiminde, katlı 

dikimlerde katların kaymasını engeller. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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SÜREKLİ ÇARKLI TRANSPORT 

 

 Eşit bir biçimde dönen bir transport çarkına sahip 

sürekli bir transporttur. 

 Sayacılıkta kullanılır. 

 

KESİK HAREKETLİ ÇARK TRANSPORT 

 
 Kesik kesik hareket eden bir transport çarkına 

sahiptir. 

 Sayacılıkta kullanılır. 

 

 
BASİT( SIÇRAMALI) ALT TRANSPORTUN ÇALIŞMA ŞEKLİ 

 

 Kumaş transportunun hareketi, 

transport ve baskı ayağının etkileşmesi 

ile sağlanır. 

 Bu amaçla transport, dikiş plakasından 

çıkmakta, dikilecek parçayı baskı 

ayağına itmekte ve dişleri yardımıyla 

dikilecek parçayı, bir dikiş uzunluğu 

kadar taşımaktadır. 

 Daha sonra transport dikiş plakasına 

yeniden dalmakta ve başlangıç 

konumuna geri dönmektedir. 
KOMBİNE TRANSPORT (SIÇRAMALI TRANSPORT+ İĞNE TRANSPORT) 

 

İğne beslemeli (kombine transport) sistem kullanılabilir. Bu sistemde iğne kumaşın 

içindeyken besleme yapılır. İğnenin beslemeyle birlikte hareket etmesi katların 

eşleşmesine yardımcı olur.  
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Dikim esnasında kapama dikişlerinden kaynaklanan kalından inceye, inceden kalına 

geçişte, kumaşın sağlıklı ilerlemesinde sorun yaşanır, dikiş adımlarının eşitliği bozulur. 

İğne transportlu makine ile bu sorun ortadan kalkar. Dikiş adımlarının her noktada eşitliği 

sağlanır. Kalın olan dikiş paylarının baskı ayağı ve transport arasından aynı dikiş 

kalitesiyle geçmesi iğne transportu yardımıyla olur. Örneğin denim pantolon paça 

katlamalarında özellikle kullanılmalıdır. 

 

 

Diferansiyel transport mekanizmalarına sahip makinelerde; diferansiyel hareket, alt 

kumaş katını, üst kumaş katına uyum sağlayacak şekilde hafifçe uzatarak besleme 

yapabilir. 

Farklı özellikte parçalar birleştirilecekse uzama miktarı fazla olan parça transport 

dişlisi üzerinde olacak şekilde beslenmelidir. 

  

2.2. Transport Dişli Çeşitleri ve Kullanım Yerleri 
 

DİŞLİ TÜRÜ KULLANIM ALANLARI 

 

 Sanayi makinelerinde kullanılan en yaygın dişli 

türüdür. 

 Kumaşın ileriye itilmesi çok rahattır. Kumaşın 

geriye itilmesi daha zordur. 

 

 İleri ve geri transport, aynı şekilde mümkündür. 

Spesiyal ve ev tipi dikiş makinelerinde kullanılır. 

 

 İnce kumaşların transportunda kullanılır. 

 Kumaş, transport yüzeyine tam olarak oturur. 

 Böylece zikzak dikişlerde kumaşın kayması ya 

da büzülmesi önlenir. 
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2.3. Kumaşa Göre Dişli Seçmek  
 

Çalışılan kumaşa ve kullanım amacına uygun, diş sayısı ve diş sırasına sahip transport 

dişlisi kullanılmalıdır (sık ve ince, standart, seyrek ve kalın).  

 

Genellikle hafif gramajlı ve buruşmaya eğilimli kumaşların dikiminde ince ve sık dişli 

(diş sayısı 8-10 diş/cm), orta gramajlı kumaşlarda standart dişli (5-7 diş/cm ) ve ağır gramajlı 

kumaşlarda kalın ve seyrek dişli ( 3-5 diş/cm ) olan transport dişlileri kullanılır. 

 

Aynı zamanda sürtünmeyi azaltmak ve malzemeyi daha rahat taşımak amacıyla farklı 

malzemelerden yapılmış dişliler kullanılır (plastik ve teflon vb.).  

 

2.4. Transport Dişli Ayarlama Şekilleri 
 

Kullanım amacına ve malzemeye uygun olarak transport dişli yüksekliği ve açısı 

ayarlanır.  

 

Transport dişlisi yüksekliği ayarı, dikimi yapılacak malzemenin taşınması açısından 

önem taşımaktadır.   

 

Transport dişlisi yüksekliği, çok yüksek ayarlanırsa geri besleme meydana gelebilir, 

bu da kumaşın hafifçe geride kalmasına neden olabilir.   

 

Çok aşağıda ayarlanırsa kumaş katlarının kaymasına ve dolayısıyla dikiş büzülmesine 

yol açabilir. 

 

Transport dişli açısı ayarı, dikişin büzülmesi ve malzemenin düzensiz beslenmesini 

önlenmek için yapılmaktadır.   

 

Transport dişli açısı dişlilere eğim verilerek yapılır.  Standart konumda dişliler dişli 

plakasına paralel konumdadır. Kullanım amacına göre;  

 

1-Dişlinin ön kısmı yukarıda, arka kısmı aşağıda, 

2- Dişlinin ön kısmı aşağıda arka kısmı yukarıda olacak şekilde ayarlanır.  

 

Kombine transportlarla istenilen nitelikte dikiş kalitesine ulaşmak mümkündür. 

Kullanım amacına uygun kombine transportlu makine tercih edilmelidir. Diferansiyel 

transportlarda yapılacak işlem doğrultusunda transport hareketleri değiştirilerek özellikler 

kazandırılabilir. Ayrıca ilave üst transport mekanizmaları da kullanılabilir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Düz dikiş makinesinde; transport dişlisi ayarını işlem basamaklarına uygun olarak 

yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

Düz Dikiş Makinesinde Transport 

Dişli Ayarı   

 

 El takım çantası, anahtar takımı, parça 

kumaş, iplik, dikiş iğnesi, makas, cımbız, 

sanayi tipi düz dikiş makinesi, transport 

dişlisi ile çalışma ortamını hazırlayınız. 

 

 Dikkat ve zaman kaybı olmaması için 

ortamın eksiksiz hazırlanmasına özen 

gösteriniz. 

 

 

 Makineyi kapatınız.     

 

 Makinenin bakım ve ayarlama 

işlemlerinden önce, makinenin elektrik 

enerjisini kestiğinizden ve motorun 

tamamen durduğundan emin olun. 

 

 İğne milini, üst ölü noktaya getirmek için 

el çarkını dönüş yönünde çeviriniz. 

 Baskı ayağını sökünüz. 

 

   

 Baskı ayağı çıkarıldığında transport dişli 

ayarını daha rahat yapılır. 

 Uygun tornavida yardımı ile baskı 

ayağının vidasını çıkarınız.  

 Vida ve ayağı tekrar kullanmak üzere 

uygun şartlarda saklayınız. 

  Makine iğnesinin elinize 

batmamasına dikkat ediniz. 

 

 Dikiş plakası çıkarınız.  

 Dikiş plakasını ve vidaları tekrar 

kullanmak üzere uygun şartlarda 

saklayınız. 

 

 Transport dişlisini değiştirmek üzere 

çıkarınız.  

 Yeni transport dişlisini takınız. 

 Transport dişlisi yıpranmışsa ya da 

kullanım amacına uygun dişli ile 

değiştirilmesi gerekiyorsa deriştiriniz. 

 Makineye ve kullanım özelliğine uygun 

dişli kullanınız. 

 

 Dişli yeni ve kullanım amacına uygun 

ise değiştirme işlemini yapmadan 

ayarlama yapabilirsiniz. 

 

 Transport dişlisi yüksekliğini yapılacak 

işleme ve malzemeye göre ayarlayınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Dikiş adım ayarını sonuna kadar açınız.  

 Dikiş uzunluğu kadranını (1 ) en büyük 

dikiş uzunluğu kadran üzerinde en üst 

konumda(A) olacak şekilde sola 

çeviriniz.  

  

 

 

Şekil 2.1: Dikiş adım boyu ayarı 

 

 Dikiş uzunluğu kadranındaki (1) ayarı 

değiştirirken ileri-geri kolu (2) yarı 

konumuna kadar indirilirse kadranın 

döndürülmesi kolaylaşır. 

 Makineyi menteşe üzerinde çevirerek 

yan yatırınız. 

 

 İki el kullanılarak, menteşelerin 

çıkmamasına özen göstererek takoza 

dikkatlice dayayınız. 

                 

Şekil 2.2: Transport dişli yüksekliği ayarı 

 

Standart transport dişli yüksekliği dikiş plakasından yukarı paralel olarak yaklaşık 

0.8-1.0 mm olmalıdır.                                                                                    

Transport Dişli Yükseklik Ayarı   

 

 El çarkını dönüş yönünde çevirerek transport dişlisini en üst noktasına (A) (dişli dikiş 

plakasının üstünde) getiriniz. 

 Transport kolunun önündeki çatalın (1) vidasını (2) gevşetiniz. 

 Kullanım amacına uygun şekilde çatalın ucunu aşağı ya da yukarı hareket ettiriniz. 

 Aşağı doğru çekildiğinde dişliler aşağıya alınır. 

 Yukarı doğru çekildiğinde dişliler yukarıya alınır. 

 Transport kolunun önündeki çatalın(1) vidasını(2) sıkınız. 

 Kumaşın özelliğine ve kullanım amacına göre dişli plakayı uygun bir açıda ayarlayınız. 
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Şekil 2.3: Transport dişli açısının ayarı 

Transport Dişli Açısının Ayarı 

 

 Transport kolunun arkasındaki 

eksantriğin kontra vidasını (tespit) (6) 

gevşetiniz.  

 Transport dişlisinin standart duruş 

pozisyonunda besleme eksantriğin (4) 

pozisyonu şekil 1‘deki gibi olacak 

şekilde ayarlanmalıdır. 

 Dikişin büzülmesini önlemek üzere 

transport dişlisini ön tarafı yukarı 

bakacak şekilde devirmek için, tornavida 

kullanarak transport çubuğu milini ok 

yönünde 90 derece çeviriniz. 

 Besleme eksantriğin (4) pozisyonu şekil 

2‘deki gibi olacak şekilde ayarlanmalıdır. 

 Malzemenin düzensiz beslenmesini 

önlemek için, transport dişlisini ön tarafı 

aşağı bakacak şekilde devirmek üzere, 

besleme eksantriğin (4) pozisyonu şekil 

3‘teki gibi olacak şekilde ayarlanmalıdır. 

 Ayarlama işlemi tamamlandığında, 

transport kolunun arkasındaki eksantriğin 

kontra vidasını (tespit) (6) sıkınız. 

 

 

Şekil 2.4: Transport dişli açısı konumu 

 

DİKKAT: Transport dişlisinin eğimi 

ayarlandığı zaman yüksekliği değişir. Bu 

yüzden, eğim ayarlandıktan sonra yükseklik 

kontrolü şarttır. 
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Farklı Sistem Transport Düzeneği Olan Makinede Transport Dişlisinin 

Yüksekliği ve Eğiminin Ayarlanması 
 

 

Şekil 2.5: Transport dişli yüksekliği ve eğiminin ayarlanması 

 

Dişli yüksekliği, dişli plaka yüzeyinden 0.75 ile 0.85 mm (H tipi için 1 mm) dışarı 

çıkacak biçimde ayarlanır. Ayrıca işleme ve malzemelere göre ayarlanır. 

 

 Transport dişlisinin yüksekliği ve eğimini ayarlayınız. 

 Transport mili tahrik şaftı (1) üzerindeki ayar vidasıyla (2) ve transport mili itici şaftı 

(3) üzerindeki ayar vidasını (4) gevşetiniz. 

 (1)ve(3) şaft vidalarının her ikisini de bir tornavidayla çevirerek, transport dişli 

yüksekliği ve eğimi değiştiriniz. 

 Her bir şaftın dönüş yönü ile transport milinin (6) eğimi arasındaki ilişki için yukarıdaki 

şekle bakınız. 

 Ayar yaptıktan sonra (2), (4) ayar vidalarını iyice sıkınız. 

 

(2)ve(4) ayar vidalarını sıkarken,  

 (1)ve(3) şaftlarını kasnak tarafına doğru bastırınız. 

 (2)ve(4) ayar vidalarını , (1) ve (3) şaftları el çarkı tarafına yaslanmış konumdayken 

sıkınınız. 

 

Dikkat: Besleme çubuğu hareket milindeki (1) kabartma işaretinin yönünü ve 

besleme çubuğu külbütör milindeki (3)işaret noktasını sağa (operatör tarafı) ayarlayın. 

 

 

Şekil 2.6: Besleme mili külbütör şaftı işaretin standart konumu 
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Standart teslim şekli: Transport mili itici şaftının (3) kabartmalı nokta işareti, her 

transport dişlisi tipinin kabartma işaret çizgisine (8 ve 9) göre ayarlanmıştır ve transport 

dişlisinin yüksekliği de transport mili tahrik şaftına (1) göre ayarlanmıştır. 

 

Şekil 2.7: Standart dişli yüksekliği 

 

Dikkat  

 Transport dişlisinin eğimi sadece bir şafttan yararlanılarak yapılırsa transport dişli 

yüksekliği değişir. Ayar işleminin her iki şafttan yararlanılarak yapıldığından kesinlikle 

emin olun. 

 Transport dişlisinin hareket konumu, şaftın ayar konumuna bağlı olarak değişebilir. Bu 

durumda, transport itici şaft kolunun (7) tespit vidasını (5) gevşetin ve hareket 

konumunu ayarlayın. 

 Transport dişlisi, yükseklik ya da eğim ayarına bağlı olarak iplik kesiciye engel olabilir. 

Bu konuda dikkatli olunuz. 

 

Transport Dişlisi Besleme Süresi ( Eksantrik ) Ayarı 

 

Şekil 2. 8: Transport dişlisi besleme süresinin ( eksantrik ) ayarı 

 

Eksantrik ayarı, eksantrik kamının (1) durma konumunu değiştirerek yapılabilir. 

 

Dikkat: Genel işlerde makineyi, derecenin (3) ortası, işaret çizgi kanalı ile aynı 

hizaya gelecek şekilde kullanınız. 
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 Transport dişlisi besleme süresinin (eksantrik) ayarını yapınız. 

 Dikiş makinesini yatırınız. 

 Eksantrik besleme kamı (1) üzerindeki iki adet tespit vidasını (2) gevşetiniz. 

 Transport dişlisinin zamanlamasını değiştirmek (eksantrik ayarını ) için, eksantrik 

kamını (1) çeviriniz. 

 Eksantrik mili tahrik kolunun derecesini (3), tahrik milindeki işaret kanalı (4) ile aynı 

hizaya getiriniz. 

 Eksantrik kamını (1), (+) ya da (- ) işareti yönünde çeviriniz. 

 Eksantrik kamını (1), (+) işareti yönünde çevrildiğinde, eksantrik ayarı zamanlaması 

artar. 

 Eksantrik kamını (1), (- ) işareti yönünde çevrildiğinde, eksantrik ayarı zamanlaması 

azalır. 

 

 Makineyi menteşe üzerinde çevirerek 

yerine düzgün pozisyonda yerleştiriniz. 

 Dikiş plakasını takınız. 

 Baskı ayağını takınız. 

 Makinenin ayak pedalına hafifçe basarak, 

elinizle el çarkını dönüş yönünde bir tur 

çeviriniz. 

 Kazayı önlemek için, bakım onarım, 

ayar, parça değiştirme gibi işlemlerden 

sonra somun, vida ve cıvatalarda 

gevşeme olmadığından emin olunuz. 

 Parçaların makineye takılışını kontrol 

ediniz.  

 Parçaların herhangi bir yere 

çarpmadığından emin olunuz 

  Yapılan transport dişli ayarlarının 

kontrolü için deneme dikişi yapınız. 

 

 

 Dikimi yapılacak kumaş parçası 

üzerinde denemeler yapınız. 

 Makinede çalışırken eller ve parmaklar 

iş tutuş pozisyonunda olmalıdır. 

 İstenilen dikiş kalitesini yapılan 

ayarlarla elde ettiğinizden emin olunuz. 

 Yapılan ayarlamaları birçok kez 

tekrarlayınız. 

 Dikiş tamamlandıktan sonra makineyi 

temizleyiniz ve tozdan korumak için 

üzerine kılıfını koyunuz. 

 

 

 Öğrendiklerinizi pekiştiriniz.  

  Seri çalışmaya özen gösteriniz 

 Zamanınızı iyi değerlendiriniz. 

 Yapılan tekrarlar doğru ve hızlı 

transport dişli seçimi yaparak transport 

dişlisini değiştirme, transport dişlisinde 

yükseklik, eğim ve zamanlama ayarı 

yapma becerisini kazanmış olacaksınız. 
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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 malzemeleri çalışma ortamında eksiksiz olarak 

hazırladınız mı? 
  

2  Transport çeşitleri hakkında yeterli bilgiye sahip oldunuz mu?   

3 
 Transport dişli çeşitleri ve kullanım yerleri hakkında yeterli bilgiye 

sahip oldunuz mu? 
  

4  Kumaşa göre dişli seçimi hakkında yeterli bilgiye sahip oldunuz mu?   

5 Düz dikiş makinesinde transport dişlisini söküp takabildiniz mi?   

6 
Transport dişlisinin yükseklik, açı ve zamanlamasını istenilen 

nitelikte ayarladınız mı? 
  

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme 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. (   ) Sanayi makinelerinde kullanılan en yaygın transport dişlisi türü, testere ağızlı 

dişlidir.  

2. (   )  Genellikle hafif gramajlı ve buruşmaya eğilimli kumaşların dikiminde ince ve sık 

dişli (diş sayısı 8-10 diş/cm)’dir. 

3. (   )  Transport arızası dikiş atlamasına neden olur. 

4. (   )  Kumaşın ilerleyebilmesi için iğne en üst ölü noktada iken transport dişlisinin 

plakanın altında olması gerekir. 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

5. Spesiyal ve ev tipi dikiş makinelerinde ……………….. dişli transport dişlisi 

kullanılır. 

6. Transport dişlisi yüksekliği, çok yüksek ayarlanırsa …………besleme meydana 

gelebilir. 

7. Standart transport dişli yüksekliği dikiş plakasından yukarı paralel olarak yaklaşık 

……….mm olmalıdır. 

8. Sürtünmeyi azaltmak ve malzemeyi daha rahat taşımak amacıyla ………………… 

…… yapılmış dişliler 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-3 
 

 
 

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında; düz dikiş 

makinesinde, iğne stoplama ayarlarını yapabileceksiniz. 

 
 

 

 

 Düz dikiş makinesinde, iğne stoplama ayarlarının yapılmasını gerektiren 

durumları araştırınız. Çeşitli kaynaklardan ve sektörden bilgiler toplayıp 

çalışmalarınızı sınıf içinde arkadaşlarınızla paylaşınız. 
 

3. DÜZ DİKİŞ MAKİNESİNDE İĞNE 

STOPLAMA AYARI YAPMA 
 

3.1. Stoplamanın Önemi 
 

Dikim işlemi sırasında ve dikiş işleminin bitiminde makine durdurulduğunda, iğnenin 

duruş pozisyonu (iğne stoplama) dikiş işleminin kalitesi ve zaman tasarrufu açısından 

önemlidir. 

 

Dikiş işlemi sonunda iş parçasını makineden çıkarmak ve yeni bir dikiş işlemine 

başlamak için iğne mili yüksekliği üst ölü noktada olmalıdır. 

 

Günümüzde dikim işlemi sırasında işçi tarafından yapılan klasik hareketleri, makineye 

yaptırarak hem zamandan tasarruf hem de kalitede iyileştirme sağlamak amacıyla elektronik 

düz dikiş makineleri kullanılmaktadır. Bu makinelerde iğne üstte pozisyon ayarı yapılarak iş 

başlangıç ve bitiminde iğne üst konumda kalır.  

 

Elektronik paneli olan makinelerde dikiş başlangıç ve bitiminde, iğnenin üstte kalması 

istenildiğinde bu fonksiyon tuşuna basarak iğnenin üstte kalması sağlanır. 

 

3.2. Stoplama Ayarı  
 

Pedala topukla basıldığında makine dikim işlemini bitirerek, iğneyi en üst noktaya 

alır. İğne üste pozisyon ayarı çok dikkatli yapılmalıdır. Pozisyon iyi ayarlanamadığında 

dikişe başlarken iplik iğneden çıkabilir. Bu da gereksiz duruşlara ve zaman kaybına sebep 

olur. Ayrıca tokatlayıcı iğneye vurabilir. 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Düz dikiş makinesinde iğne stoplama ayarını işlem basamaklarına uygun olarak 

yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

Düz Dikiş Makinesinde İğne 

Stoplama Ayarı   

 

 El takım çantası, anahtar takımı, parça 

kumaş, iplik, dikiş iğnesi, makas, cımbız,  

elektronik sanayi tipi düz dikiş makinesi 

ile çalışma ortamını hazırlayınız. 

 Dikkat ve zaman kaybı olmaması için 

ortamın eksiksiz hazırlanmasına özen 

gösteriniz. 

 

 

 Makineyi kapatınız.     

 

 Makinenin bakım ve ayarlama 

işlemlerinden önce,makinenin elektrik 

enerjisini kestiğinizden ve motorun 

tamamen durduğundan emin olun. 

 Dikiş işlemi sonunda iş parçasını 

makineden çıkarmak ve yeni bir dikiş 

işlemine başlamak için iğne mili 

yüksekliği üst ölü noktada olmalıdır. 

 İğne stoplama ayarı elektronik düz dikiş 

makinelerinde yapılmaktadır. 

 İğne stoplama ayarını yapınız.  

  

Şekil3.1: İğne en üst konumda 

Standart İğne Yukarıda Stop 

Pozisyonu (İplik Kesildikten Sonra) 

Ayarı 

 
 Makinedeki kırmızı işaretli nokta  (2 ) ile 

el çarkı (valon) üzerindeki  beyaz işaretli 

(1) nokta, (iplik kestikten sonra) aynı 

hizada olacak şekilde ayarlanmalıdır.  

 İğne mili yukarda stop pozisyon ayarı ile 

iğne duruşu erken ya da geç olabilir. 

 

 
 

 

Şekil 3. 2: İplik kesmeden sonra el çarkı duruş 

konumu ayarı 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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İğne Mili Yukarıda Stop Pozisyon 

Ayarı (İplik Kesildikten Sonra) 

 Valon (el) kasnağındaki (1) nolu vidayı 

gevşetiniz. 

 Erken stoplama  istenildiğinde ( C ) 

yönünde, 

 Geç  stoplama istenildiğinde  ( D ) 

yönünde  ilerletiniz. 

 Volan (el)  kasnağındaki (1) nolu vidayı 

sıkınız. 

 

Şekil 3. 3:İplik kesmeden sonra iğne duruş 

konumu ayarı 

UYARI : Vida ( 1) gevşek haldeyken makineyi kesinlikle çalıştırmayınız. Vidayı 

sadece gevşetiniz, çıkarmayınız. 

 Makinenin ayak pedalına hafifçe 

basarak, elinizle el çarkını dönüş 

yönünde bir tur çeviriniz. 

 

 Kazayı önlemek için, bakım onarım ayar, 

parça değiştirme, gibi işlemlerden sonra 

somun, vida ve cıvatalarda gevşeme 

olmadığından emin olunuz. 

 Yapılan stoplama ayarının kontrolü için 

deneme dikişi yapınız. 

 

 Dikimi yapılacak kumaş parçası üzerinde 

denemeler yapınız. 

 Makinede çalışırken eller ve parmaklar iş 

tutuş pozisyonunda olmalıdır. 

 İstenilen dikiş kalitesini yapılan ayarlarla 

elde ettiğinizden emin olunuz. 

 Yapılan ayarlamaları birçok kez 

tekrarlayınız. 

 Dikiş tamamlandıktan sonra, makineyi 

temizleyiniz ve tozdan korumak için 

üzerine kılıfını koyunuz. 

 Öğrendiklerinizi pekiştiriniz.  

 Seri çalışmaya özen gösteriniz. 

 Zamanınızı iyi değerlendiriniz. 

 Yapılan tekrarlar doğru ve hızlı iğne 

stoplama ayarı yapma becerisi kazandırır. 
 

3.3. Ara Duruşun Önemi ve Kullanım Yerleri 
 

Dikim işlemi sırasında parçaları pozisyon almak veya köşe dönüşlerini yapabilmek 

amacıyla pedaldan ayak çekilerek makine durdurulur. Durma esnasında iğne kumaşa batmış 

konumda olursa kumaş katları kaymaz ve köşe dönüşleri düzgün yapılabilir.  
 

Dikişin başlayacağı yer kolaylıkla ayarlanabilirken, biteceği yeri ayarlamak oldukça 

zordur ve işçinin uzmanlığına kalmaktadır. Bu nedenle kısa ve bitişin görüldüğü cep takma, 

pens kapama gibi işlemlerde, fazladan atılmış bir dikiş bile kalite hatası olarak 

görülmektedir. Elektronik paneli olan makinelerde iğnenin istenilen yerde durdurulması 

sağlanabilir. Pedaldan ayak çekilince makine durur. Bu durumda genellikle iğnenin alt 

konumda olması istenir. Köşe dönüşleri iğne içeride olduğundan düzgün şekilde yapılır.   
   

3.4. Ara Duruş Pozisyon Ayarı 
 

Dikiş esnasında pedaldan ayağımızı çektiğimizde iğne pozisyonu alt ölü noktada 

olmalıdır. 

  



 

30 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
Düz dikiş makinesinde ara duruş pozisyon ayarını işlem basamaklarına uygun olarak 

yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

Düz Dikiş Makinesinde Ara Duruş 

Pozisyon Ayarı   

 El takım çantası, anahtar takımı, parça 

kumaş, iplik, dikiş iğnesi, makas, cımbız, 

sanayi tipi düz dikiş makinesi ile çalışma 

ortamını hazırlayınız. 

 

 Dikkat ve zaman kaybı olmaması için 

ortamın eksiksiz hazırlanmasına özen 

gösteriniz. 

 

 

 Makineyi kapatınız.     

 

 Makinenin bakım ve ayarlama 

işlemlerinden önce makinenin elektrik 

enerjisini kestiğinizden ve motorun 

tamamen durduğundan emin olun. 

 Dikiş esnasında pedaldan ayağımızı 

çektiğimizde iğne pozisyonu alt ölü 

noktadadır. 

 İğne mili aşağı stop pozisyon ayarı ile 

iğne duruşu erken yada geç olabilir. 

 
 

Şekil 3.4: İğne alt ölü noktada 

 

İğne Mili  Aşağıda  Stop Pozisyon  

Ayarı 

 

 Volan (el) kasnağındaki (2) nolu vidayı 

gevşetiniz. 

 Erken stoplama  istenildiğinde  ( A) 

yönünde,   

 Geç  stoplama istenildiğinde  ( B ) 

yönünde  ilerletiniz. 

 Volan (el) kasnağındaki (2) nolu vidayı 

sıkınız. 

 

 

 

Şekil 3.5: İğne mili aşağıda stop pozisyon  

ayarı 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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UYARI: Vida 2 gevşek haldeyken, makineyi kesinlikle çalıştırmayınız. Vidayı 

sadece gevşetiniz, çıkarmayınız. 

 

 Yapılan ara duruş pozisyonu ayarlarının 

kontrolü için deneme dikişi yapınız. 

 

 Dikimi yapılacak kumaş parçası üzerinde 

denemeler yapınız. 

 Makinede çalışırken eller ve parmaklar iş 

tutuş pozisyonunda olmalıdır. 

 İstenilen dikiş kalitesini yapılan ayarlarla 

elde ettiğinizden emin olunuz. 

 Yapılan ayarlamaları birçok kez 

tekrarlayınız. 

 Dikiş tamamlandıktan sonra, makineyi 

temizleyiniz ve tozdan korumak için 

üzerine kılıfını koyunuz. 

 

 Öğrendiklerinizi pekiştiriniz.  

  Seri çalışmaya özen gösteriniz 

 Zamanınızı iyi değerlendiriniz. 

 Yapılan tekrarlar doğru ve hızlı ara duruş 

ayarı yapma becerisi kazandırır. 

 

3.5. El Kasnağı  
 

Kol mili ana hareket milidir. El kasnağı da bu mile bağlıdır. Makineye elle komut 

verilmek istenildiğinde ve bazı makine parçalarının pozisyon ayarlarının yapılmasında el 

kasnağı kullanılır.  

 

Düz dikiş makinesinde iğne duruş pozisyonu el kasnağının elle döndürülmesiyle 

sağlanır. İğne mili yüksekliği, iğne mili ve çağanoz zamanlama, transport dişli 

ayarlamalarında el kasnağı kullanılır. Ayrıca elektronik düz dikiş makinelerinde, makine ile 

el kasnağı üzerinde bulunan işaretlerin pozisyonlanması ile iğne stoplama, iplik tokatlama 

ayarı, el kasnağı kullanılarak yapılır.  

                     

 

Şekil 3.6: El kasnağı 

 

El kasnağının önünde bulunan mıknatıs ile kasnak arasında 0.5 mm mesafe olmalıdır. 

El kasnağının dönüş hareketi ok yönünde olmalıdır. 
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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 malzemeleri çalışma ortamında eksiksiz olarak 

hazırladınız mı? 

  

2 
 Düz dikiş makinesinde stoplamanın önemi hakkında yeterli bilgiye 

sahip oldunuz mu? 
  

3 
Düz dikiş makinesinde iğne yukarı duruş pozisyonunu istenilen 

nitelikte ayarladınız mı? 
  

4 
Düz dikiş makinesinde ara duruşun önemi ve kullanım yerleri 

hakkında yeterli bilgiye sahip oldunuz mu? 
  

5 
 Düz dikiş makinesinde ara duruşlarda iğne aşağıda duruş 

pozisyonunu istenilen nitelikte ayarladınız mı? 
  

6 El kasnağı hakkında yeterli bilgiye sahip oldunuz mu?    
  

 

DEĞERLENDİRME 

 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme 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. (   )  İğnenin duruş pozisyonu ayarı el çarkı üzerindeki mıknatısın yerini değiştirilerek 

yapılır. 

2. (   )  Stoplama mekanik makinelerde bulunan bir özelliktir.  

3. (   )  İğne duruş pozisyonu dikim sırasında önemli kolaylık sağlar. 

4. (   )  Pedala ters basıldığı zaman iplik kesme bıçağı devreye girerek ipliği keser. 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

5. Makineye elle komut verilmek istenildiğinde ve bazı makine parçalarının pozisyon 

ayarlarının yapılmasında …………….. kullanılır. 

6. Dikiş esnasında pedaldan ayağımızı çektiğimizde iğne pozisyonu ……………. 

noktada olmalıdır. 

7. El çarkı üzerindeki vidayı erken stoplama  istendiğinde  …………….,  geç  stoplama 

istenildiğinde …………….. yönünde  ilerletiniz. 

8. Makinedeki kırmızı işaretli nokta  ile el çarkı üzerindeki  beyaz işaretli nokta,  iplik 

kestikten sonra ………………olacak şekilde ayarlanmalıdır. 

 

 

 
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 faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında, düz dikiş 

makinesinde, sabit bıçağı bileme ve değiştirme, sabit bıçak ile hareketli bıçağı pozisyonlama, 

iplik kesme bıçak kurve ayarını yapabileceksiniz. 

 
 

 

 

 Elektronik düz dikiş makinesinin iplik kesme mekanizmasını oluşturan 

parçaların neler olduğunu hakkında çeşitli kaynaklardan ve sektörden bilgiler 

toplayarak, rapor hâline getirerek arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Elektronik düz dikiş makinesinde iplik kesme bıçak kurve ayarı yapılmasını 

gerektiren durumları araştırınız. Çeşitli kaynaklardan ve sektörden bilgiler 

toplayıp çalışmalarınızı sınıf içinde arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

4 . İPLİK KESME BIÇAK KURVE AYARI 

YAPMA 
 

4.1. Kurvenin Yapısı ve Parçaları 
 

Elektronik düz dikiş makinesinde iplik kesme mekanizması vardır. Bıçakların 

hareketinin zamanlaması kurve tarafından sağlanır. Kurve çağanoz miline takılıdır. Dairesel 

hareket yapar. Kurve parçası yarım daire şekline benzer.  

 

Kesme işlemi, iğne üst ölü noktaya çıkarken elektromanyetik bobinden gelen hareket 

kurve koluna iletilir, kurve kolu da kurveyi devreye sokar. Kurvenin devreye girmesiyle 

bıçakların ipliği kesmesi sağlanır.( İğne üst ölü noktaya çıktığında iplik kesme işlemi başlar) 

    

 

Resim 4.1: Kurvenin yapısı  ve parçaları 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Kurve mekanizması: Elektromanyetik bobin, kurve, kurve kolu, kurve geri alma 

yayı, bıçak mekanizması kolu, masura stoplayıcı, sabit ve hareketli bıçaktan oluşmaktadır.  

 

4.2. Kurve Ayarı 
 

Elektronik düz dikiş makinesinde iplik kesme bıçak mekanizması bulunmaktadır. 

Dikiş işlemi bitiminde pedala topukla dokunulduğunda iplikler bıçakların kesme hareketi ile 

kesilerek, tokatlama ile üst iplik yukarıya alınır ve bir sonraki dikiş için kenarda tutulur. 

 

İpliklerin kesilmesinde, kesme işleminin zamanlanması için kurve ayarının yapılması 

gerekir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Düz dikiş makinesinde sabit bıçak değişimi, bilenmesi, sabit bıçak ile hareketli bıçak 

pozisyonu, iplik tokatlama ve iplik kesme bıçak kurve ayarını işlem basamaklarına uygun 

olarak yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

Düz Dikiş Makinesinde Kurve 

Ayarı   

 

 El takım çantası, anahtar takımı, parça 

kumaş, iplik, dikiş iğnesi, makas, cımbız, 

elektronik düz dikiş makinesi ile çalışma 

ortamını hazırlayınız. 

 

 Dikkat ve zaman kaybı olmaması için 

ortamın eksiksiz hazırlanmasına özen 

gösteriniz. 

 

 

 Makineyi kapatınız.     

 

 Makinenin bakım ve ayarlama 

işlemlerinden önce, makinenin elektrik 

enerjisini kestiğinizden ve motorun 

tamamen durduğundan emin olun. 

 Baskı ayağını sökünüz. 

 Dikiş plakasını sökünüz. 

 Transport dişlisini sökünüz. 

 İplik kesme bıçaklarının değiştirilmesi 

veya bilenmesi gerekiyorsa öncelikle bu 

işlemi yapınız. 

 
 

 
 

Şekil 4.1: İplik kesme bıçakları 

 
 Sabit bıçak değiştirildiğinde veya ayarlandığında bıçağın körelip körelmediğini kontrol 

ediniz. 

 Sabit bıçağın keskin olup olmaması bıçak ucunun montaj açısı ile ilgilidir.   

 İplik kesicinin keskinliğinde en önemli faktör, sabit bıçağın ucunun şeklidir. 

Çoğunlukla, iplik kesicinin keskinliği, sabit bıçağın bilenmesiyle artırılır. 

                                                            

Sabit Bıçağın Bilenmesi 

 

 (B)ucu yıprandığı ve yuvarlaklaştığı zaman da iplik kesici kütleşir.  

 Bıçağın kenarını bilerken açıyı değiştirmemeye dikkat ediniz.  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Şekil 4.2: Sabit bıçağın bilenmesi 

 

 Sabit bıçak yeterli bilendiği hâlde iplik kesici hâlâ kesmiyorsa, bunun nedeni sabit 

bıçağın ucunun hareketli bıçağın iki noktasıyla aynı anda temas etmesidir. 

 Bu durumda, sabit bıçağın eğimini ayarlayınız. 

 Hareketli bıçağın C ve D noktaları sabit bıçakla aynı anda buluşmalıdır. 

 

 

Şekil 4.3: Sabit bıçak ile hareketli bıçağın pozisyonu 

 
 İplik kesmek için sabit bıçağın ucuyla hareketli bıçağın ucu temas ettirilmelidir. 

  Hareketli bıçağın C ve D noktaları sabit bıçakla aynı anda buluşmalıdır. 

 

 Sabit bıçakla hareketli bıçağın teması şekil 4.4 ‘te okla gösterildiği gibi açısını 

değiştirmekle de elde edilebilir.(bk. Şekil 4.3‘teki) (D) kenarı küt olduğunda açıyı 

azaltınız. (C) kenarı küt olduğunda açıyı arttırınız. 

 

Şekil 4.4:Sabit bıçak ile hareketli bıçağın açısının değiştirilmesi 
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 Sabit bıçağı yerine takınız. 

 Sabit bıçak ile hareketli bıçağın üst üste 

bindiği noktadaki iyi ayar bıçağın kesme 

gücünü arttıracaktır. 

 

 

Şekil 4.5: İplik kesme bıçaklarının pozisyonları 

 
 Bıçak ucu ile iplik kılavuzu arasındaki mesafe 0.5 mm ve bıçak ucu ile iğne merkezi 

arasındaki mesafe 4 mm olmalıdır.(iğne, iplik kılavuzu boşluğunun tam merkezin-den 

geçmelidir. Bıçak ucu montaj edildiği yüzeyden şekil 4.5 ‘teki gibi 0.6 mm yükseklikte 

olmalıdır. 

 

Sabit Bıçağın Ayarı 

 

 Standart konumdan (A)  yönüne doğru alındığı zaman, iplik kesme işleminden sonra 

iğnede kalan iplik miktarı buna göre artar. 

 Standart konumu (B ) yönüne doğru alındığı zaman, iplik kesme işleminden sonra 

iğnede kalan iplik miktarı buna göre azalır. 

   

Şekil 4.6: Sabit bıçağın ayarlanması 
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  Sabit bıçak standart montaj pozisyonundan genellikle sağa doğru kaydırılır. 

 

Şekil 4.7: Sabit bıçağı sağa doğru kaydırma 

 

 Sabit bıçak sağa kaydırıldığı zaman çekilen iğne ve masura iplikleri  daha uzun  ve iplik 

kesme zamanı da daha geç olur. Bunun sonucunda  iplik kesildikten sonra  iğne ipliği 

daha  uzun kalır.( bk. Şekil 4.7) 

 Sentetik iplik kullanırken, iplik kesme zaman ayarı, sabit bıçağı sağa kaydırarak 

geciktirilebilir. Bunun için iplik kesme kurvesi zamanı da ayarlanmalıdır. 

 

Bıçak İplik Kılavuzunun Takılması 

 

 Bıçak iplik kılavuzunu, iğne kılavuz deliğinin tam merkezinden geçecek şekilde monte 

ediniz. 

Bıçak Hareket Teli Ayarı 

 

 Boşluk kontrolünü yapınız. 

 Baskı ayağı kaldırıldığında ve horoz en üst noktanın az altındayken masura stoplayıcı 

(1) sağa doğru bastırıldığında (2) nolu germe diskinde (hareket telinde) 0.5-1 mm 

mesafe olup olmadığını kontrol ediniz. 

 Mesafe ayarını yapınız. 

 Mesafeyi çoğaltmak için (1) nolu vidayı gevşetiniz ve hareket telini sağa çekiniz. 

 Mesafeyi azaltmak için (1) nolu vidayı gevşetiniz ve hareket telini sola çekiniz. 

 Ayarladıktan sonra vidayı (1) sıkınız. 

 

Şekil 4.8: Bıçak hareket teli ayarı 
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 Tokatlayıcı: İğne ipliği kesildikten sonra onu tokatlama ile kenara çekmeye yarar. Yeni 

dikiş başlangıç ucunda iplik fazlalığı bırakmaz. 

 İplik kesme işleminden sonra üst ipliklerin yukarıya çıkarıp kenarda tutulması için 

makinedeki tokatlama mekanizmasının ayarını yapınız. 

Tokatlama Ayarı 

 

 Volan kasnağını normal dönüş yönünde 

çeviriniz. 

 Volan kasnağı üzerindeki beyaz gömme 

işaret noktasını (1) ile makine kolundaki 

ibreyi(2) aynı hizaya getiriniz. 

 Tokatlayıcı (5) konumunu dikilen 

malzemenin kalınlığına göre ayarlayınız. 

 Ayar vidasını (3)gevşetiniz. 

 Tokatlayıcının düz kısmı ile iğnenin yan 

yüzü arasında 1 mm boşluk kalacak 

şekilde ayarlayınız. 

 Tokatlayıcı bileziği (4) tokatlayıcının (5) 

üzerine bastırıp sabitleyecek şekilde ayar 

vidasını (3)sıkınız. 

 

 

 

 

 

Şekil 4.9: Tokatlama ayarı 

 Makineyi menteşeler üzerinde yatırınız. 

 El çarkını dönüş yönünde çevirerek iğneyi alt ölü noktaya getiriniz. 

 Masura stoplayıcı; iplik kesme sırasında masurayı sıkıştırarak alt ipliğin rahat 

kesilmesini sağlar. 

 Masura stoplayıcıyı çağanozun içine 

doğru bastırınız. 

 Masura stoplayıcı masuraya hafifçe 

değecek şekilde ayarlayınız. 

 Masura stoplayıcıyı bırakınız. 

 Masuraya değip değmediğini kontrol 

ediniz.  

 

 El çarkını dönüş yönünde çevirerek iğneyi üst ölü noktaya alırken, bıçakların hareket 

edip ipliği kesip kesmediğini kontrol ediniz. 

 Bıçaklar iplikleri kesmiyorsa kurvenin ayarını yapınız. 
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İplik Kesme Kurvesi Zaman  Ayarı  

 Kurvenin (1)vidalarını çok hafif 

gevşetiniz. 

 Kurve kolu (2)ile elektromanyetik bobin 

kolu (3) arasındaki mesafenin ayarı için 

kurveyi çok hafif sağa sola hareket 

ettiriniz. 

 Elektromanyetik bobin222 kolunun 

kurveye temasını sağlayınız. 

 Elektromanyetik bobin kolunu( 3) 

kurveye doğru bastırınız.  

 Kurve kolunu (2 ) devreye sokunuz. 

 İplik kesme zamanlama ayarını yapmak 

için; 

 El çarkı dönüş yönünde çevrilirken, iğne 

üst ölü noktaya gelirken iplik kesme 

işlemi başlamalıdır. 

 İplik kesme işlemi başladığında iğne 

kumaştan tamamen çıkmış olacak 

şekilde ayarlayınız. 

  Ayarlama işleminden sonra kurvenin  ( 

1 )vidalarını sıkınız. 

 

Şekil 4.10: İplik kesme kurve zamanlama 

ayarı 

 Boşluk varsa kapatınız, çok sıkı ise arayı 

açınız. 

 Kurvenin zamanlama ayarı çok dikkatli 

yapılmalıdır. 

 Zamanlamanın ayarı erken ya da geç 

olduğunda  (iğne üst noktaya tam 

ulaşmadan) iğne kırılır, bıçaklar zarar 

görür. 

 Makineyi Menteşe üzerinde çevirerek 

yerine düzgün pozisyonda yerleştiriniz. 

 Transport dişlisini takınız. 

 Dikiş plakasını takınız. 

 Baskı ayağını takınız. 

 Makinenin ayak pedalına hafifçe 

basarak, elinizle el çarkını dönüş 

yönünde bir tur çeviriniz. 

 Kazayı önlemek için, bakım onarım, ayar, 

parça değiştirme gibi işlemlerden sonra 

somun, vida ve cıvatalarda gevşeme 

olmadığından emin olunuz. 

  Parçaların makineye takılışını kontrol 

ediniz.  

 Parçaların herhangi bir yere 

çarpmadığından emin olunuz. 

  Yapılan iplik kesme bıçak kurve 

ayarının kontrolü için deneme dikişi 

yapınız. 

 

 Dikimi yapılacak kumaş parçası ve 

kullanılacak iplikle denemeler yapınız. 

 Makinede çalışırken eller ve parmaklar iş 

tutuş pozisyonunda olmalıdır. 

 İstenilen dikiş kalitesini yapılan ayarlarla 

elde ettiğinizden emin olunuz. 

 Yapılan ayarlamaları birçok kez 

tekrarlayınız. 

 Dikiş tamamlandıktan sonra, makineyi 

temizleyiniz ve tozdan korumak için 

üzerine kılıfını koyunuz. 

 

 Öğrendiklerinizi pekiştiriniz.  

  Seri çalışmaya özen gösteriniz 

 Zamanınızı iyi değerlendiriniz. 

 Yapılan tekrarlar doğru ve hızlı sabit 

bıçak bileme, sabit bıçak ile hareketli 

bıçağın uygun pozisyonda takılması ve 

iplik kesme bıçak kurve ayarlama becerisi 

kazandırır. 
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4.3. İplik Kesmenin Faydaları 
 

Düz dikiş makinesinde dikim işlemi yapılırken, dikişin başlangıcında ve bitişinde 

fazladan iplikler kalır.   

 

Mekanik düz dikiş makinelerinde,  dikim işlemi bitiminde iplikler makineci tarafından 

farklı uzunluklarda makas veya makine ayağı arkasındaki bıçak kullanılarak kesilir. Bu da 

iplik sarfiyatının artmasına ve zaman kaybına neden olmaktadır. 

 

Günümüzde teknolojinin ilerlemesi ile elektronik düz dikiş makinelerinde otomatik 

iplik kesme mekanizması kullanılmaktadır.  

 

Dikiş sonunda pedala topukla basarak makine durdurulduğunda, alt ve üst iplik 

sonraki dikiş için uygun uzunlukta kalacak şekilde kesilir. Baskı ayağı ve iğne yukarıda 

pozisyonu kullanılarak dikim işlemi bitirilir. Makinedeki iplik kesme, iğne ve baskı ayağı 

yukarıda pozisyon mekanizması sayesinde iplik sarfiyatı azalır ve zaman tasarrufu sağlanır.  

 
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 malzemeleri çalışma ortamında eksiksiz olarak 

hazırladınız mı? 

  

2 
Düz dikiş makinesinde kurvenin yapısı ve parçaları hakkında yeterli 

bilgiye sahip oldunuz mu? 
  

3 
Sabit bıçak değişimi ve bilenmesi işlemini istenilen nitelikte 

yapabildiniz mi? 
  

4 
Sabit bıçak ile hareketli bıçak pozisyon ayarını istenilen nitelikte 

ayarladınız mı? 
  

5 
Düz dikiş makinesinde kurve ayarını istenilen nitelikte ayarladınız 

mı? 
  

6 
İplik kesmenin faydaları yerleri hakkında yeterli bilgiye sahip 

oldunuz mu? 
  

  

 

DEĞERLENDİRME 

 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme 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. (   )  Elektronik düz dikiş makinesinde iplik kesme mekanizması vardır.  

2. (   )  Bıçakların hareketinin zamanlaması horoz tarafından sağlanır.  

3. (   )  Günümüzde teknolojinin ilerlemesi ile elektronik düz dikiş makinelerinde 

otomatik iplik kesme mekanizması bulunmaktadır. 

4. (   )  Sentetik iplik kullanırken, iplik kesme zamanlama ayarı , sabit bıçağı sağa 

kaydırarak erkene alınabilir. 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

5. Makinedeki  iplik kesme, iğne ve baskı ayağı yukarıda  pozisyon  mekanizması  

sayesinde…………………………………………. sağlanır.  

6. Sabit bıçak ………….kaydırıldığı zaman çekilen iğne ve masura iplikleri  daha uzun  

ve iplik kesme zamanı da daha geç olur. 

7. İpliklerin kesilmesinde, kesme işleminin  zamanlanması için…………... ayarının 

yapılması gerekir. 

8. Kesme işlemi, iğne üst ölü noktaya çıkarken, elektromanyetik bobinden  gelen hareket  

……………….. iletilir. 

 

 
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 faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında; düz dikiş 

makinesinde, transport eksantrik ayarını yapabileceksiniz. 

 
 

 

 

 Düz dikiş makinesinde, transport eksantriğinin yapısı ve parçaları hakkında 

çeşitli kaynaklardan ve sektörden bilgiler toplayarak, çalışmalarınızı sınıf içinde 

arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Düz dikiş makinesinde, transport eksantrik ayarının yapılmasını gerektiren 

durumları araştırınız. Çeşitli kaynaklardan ve sektörden bilgiler toplayıp 

çalışmalarınızı sınıf içinde arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

5. DÜZ DİKİŞ MAKİNESİNDE TRANSPORT 

EKSANTRİK AYARINI YAPMA 
    

5.1. Eksantriğin Yapısı  
 

Transport eksantrik kamı ana mile bağlıdır. Ana milin dairesel hareketi eksantrik ile 

doğrusal harekete dönüşür. İleri geri, aşağı yukarı hareketi transport dişlilerine iletir. 

Makinenin arka kapağı açıldıktan sonra transport eksantriğini görebiliriz.  

 

 
Resim 5.1 : Transport eksantriğinin makinedeki konumu 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–5 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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5.2. Parçaları 
 

Transport eksantrik kamı iki parçadan oluşur. Bunlar;  

 

 A-Transport dişli ileri-geri eksantriği 

 B- Transport dişli aşağı-yukarı eksantriği 

 1-Transport eksantrik kamı ayar vidaları. 

               

  

Resim  5. 2:Transport eksantrik  parçaları 

 

5.3. Eksantriği Ayarlama  
 

Transport dişlileri kumaşı ileri - geri taşırken standart olarak iğnenin pozisyonu 

transport dişlisinin üst yüzeyi ile iğne deliğinin üst ucu aynı hizadadır.  

 

Eksantrik ayarıyla, transport dişlisinin ilerlemesi ile iğne batış zamanlamasının ayarı 

yapılır. Kullanım amacına uygun (kumaş kalınlığına göre) olarak besleme zamanı erkene ya 

da geçe alınabilir.   
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Düz dikiş makinesinde transport eksantrik (zamanlama)  ayarını işlem basamaklarına 

uygun olarak yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

Düz Dikiş Makinesinde Transport 

Eksantrik Ayarı   

 
 El takım çantası, anahtar takımı, parça 

kumaş, iplik, dikiş iğnesi, makas, cımbız, 

sanayi tipi düz dikiş makinesi ile çalışma 

ortamını hazırlayınız. 

 Dikkat ve zaman kaybı olmaması için 

ortamın eksiksiz hazırlanmasına özen 

gösteriniz. 

 

 

 Makineyi kapatınız.     

 

 Makinenin bakım ve ayarlama 

işlemlerinden önce, makinenin elektrik 

enerjisini kestiğinizden ve motorun 

tamamen durduğundan emin olun. 

 Dikiş adım ayarını sonuna kadar açınız. 

 Makinenin arka kapağını açınız. 

 Arka kapak üzerindeki vidaları sökerek 

arka kapağı çıkarınız. 

 Kapağı ve vidaları daha sonra kullanmak 

üzere muhafaza ediniz. 

 

 

 

Şekil 5.1: Makine arka kapağı 

 

 Eksantrik besleme kamı (topuzu) (1) üzerindeki (2) ve (3) tespit vidalarını gevşetiniz. 

 Baskı ayağının altına beyaz kâğıt koyunuz. 

 El çarkını dönüş yönünde çevirerek, kâğıtta dikim işlemini yapınız. 

 İğne deliklerini kontrol ediniz. 

 İğne kâğıda girerken veya çıkarken kâğıdı yırtıyorsa eksantrik besleme kamının ayarını 

yapınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Transport Eksantrik (zamanlama)  Ayarı 

 

Şekil 5.4: Transport eksantrik (zamanlama)  ayarı 

 

 Eksantrik ayarını değiştirmek için, eksantrik kamını (topuzu) (1) Ok yönünde ya da ters 

yönde hareket ettirerek, çeviriniz. 

  Standart ayar için, transport dişlisi tam dikiş plakasının altına geldiğinde, transport 

dişlisinin üst yüzeyi ile iğne deliğinin üst ucu aynı hizaya getiriniz. 

 Malzemenin düzensiz beslenmesini önlemek amacıyla besleme süresini öne veya arkaya 

almak için, besleme kamını Ok yönünde ya da ters yönde hareket ettirerek, çeviriniz. 

 Öne almak için eksantrik besleme kamını ok yönünde hareket ettiriniz. 

 Besleme süresini geciktirmek için, eksantrik besleme kamını ok yönünün tersine hareket 

ettiriniz. 

 İstenilen ayarlama işlemini yaptıktan sonra, 

 Eksantrik besleme kamı (1) üzerindeki (2) ve (3) tespit vidalarını sıkınız. 

 

Uyarı: Eksantrik besleme kamını çok ileri hareket ettirmemeye dikkat ediniz, aksi 

takdirde iğne kırılabilir. 

 

 Arka kapağı kapatınız.  Vidaları dikkatle sıkınız. 

 Makinenin ayak pedalına hafifçe 

basarak, elinizle el çarkını kendinize  

doğru bir tur çeviriniz. 

 

 Kazayı önlemek için, bakım onarım, ayar, 

parça değiştirme, gibi işlemlerden sonra 

somun, vida ve cıvatalarda gevşeme 

olmadığından emin olunuz. 
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 Yapılan transport eksantrik ayarının 

kontrolü için deneme dikişi yapınız. 

 

 Dikimi yapılacak kumaş parçası üzerinde 

denemeler yapınız. 

 Makinede çalışırken eller ve parmaklar iş 

tutuş pozisyonunda olmalıdır. 

 İstenilen dikiş kalitesini yapılan ayarlarla 

elde ettiğinizden emin olunuz. 

 Yapılan ayarlamaları birçok kez 

tekrarlayınız. 

 Dikiş tamamlandıktan sonra, makineyi 

temizleyiniz ve tozdan korumak için 

üzerine kılıfını koyunuz. 

 Öğrendiklerinizi pekiştiriniz.  

  Seri çalışmaya özen gösteriniz. 

 Zamanınızı iyi değerlendiriniz. 

 Yapılan tekrarlar doğru ve hızlı Transport 

eksantrik ayarı yapma becerisi kazandırır. 

 

5.4. Makine İğnesinin Düzgün Batımı  
 

Transport dişlisi kumaşı taşırken, iğne kumaşa batmamalıdır. Transport dişlileri dikiş 

plakasının altına indiğinde, dişlinin üst yüzeyi ile iğne deliğinin üst ucu aynı hizaya 

gelmelidir. 

 

İğne, dikiş plakasının deliğine battığında transport dişlisi kumaşı ileri ya da geri 

hareket ettiriyorsa iğnenin ekseninde sapmalar olur. İğnenin eğrilmesine ve kırılmasına 

sebep olur. Bunun önlenmesi için transport eksantrik ayarı yapılmalıdır. 

 

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 malzemeleri çalışma ortamında eksiksiz olarak 

hazırladınız mı? 

  

2 
Düz dikiş makinesinde eksantriğin yapısı ve parçaları hakkında 

yeterli bilgiye sahip oldunuz mu? 
  

3 
Düz dikiş makinesinde eksantrik ayarını istenilen nitelikte 

yapabildiniz mi? 
  

4 
Makine iğnesinin düzgün batımı hakkında yeterli bilgiye sahip 

oldunuz mu? 
  

  

 

DEĞERLENDİRME 

 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLNEDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 
1. (   )     Transport eksantrik kamı ana mile bağlıdır. Ana milin dairesel hareketi 

eksantrik ile doğrusal harekete dönüştürür.  

2. (   )   Transport eksantriği ayarsız makinelerde iğne kumaşı yırtılmasına sebep olur. 

3. (   )   İğne, dikiş plakasının deliğine battığında transport dişlisi kumaşı ileri ya da geri 

hareket ettiriyorsa iğnenin kırılmasına sebep olur. 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

4. Transport eksantrik kamı ………………… mile bağlıdır.  

5. Transport dişlileri kumaşı ileri- geri taşırken standart olarak  iğnenin pozisyonu 

transport dişlisinin üst yüzeyi ile …………………………….aynı hizadadır. 

6. Eksantrik ayarıyla, transport dişlisinin ilerlemesi ile iğne …………….zamanlamasının  

ayarı yapılır. 

 
 

 
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-6 
 

 

 
 

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında; düz dikiş 

makinesinde, zikzak eksantirik ayarını yapabileceksiniz. 

 

 
 

 

 Düz dikiş makinesinde, zikzak dikişinin önemi ve kullanım yerleri hakkında 

çeşitli kaynaklardan ve sektörden bilgiler toplayarak, çalışmalarınızı sınıf içinde 

arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Düz dikiş makinesinde, zikzak ayarının yapılmasını gerektiren durumları 

araştırınız. Çeşitli kaynaklardan ve sektörden bilgiler toplayıp çalışmalarınızı 

sınıf içinde arkadaşlarınızla paylaşınız. 
 

6. DÜZ DİKİŞ MAKİNESİNDE ZİG-ZAK 

EKSANTRİK AYARINI YAPMA 
 

6.1. Zikzak Dikişinin Önemi 
 

Zikzak dikişte, iğne belli bir mesafede ileri gider, sonra dikişin üzerinden geri döner 

ve aynı yerden dikime devam eder. Zikzak dikişte ileri-geri giderken aynı dikişler üzerinden 

ve aynı dikiş boyunda gidilmesi dikim kalitesi yönünden önem taşımaktadır.  
 

Zikzak dikişle dikişlerin sökülmesi engellenir. Makinenin ileri-geri kolu kullanılarak 

yapılır.  

 

Elektronik makinelerde kontrol panelinde zikzak fonksiyon tuşları seçilerek, dikiş 

başlangıç ve bitişinde otomatik olarak zikzak (pekiştirme ) yapılır. Bu fonksiyon sayesinde 

ileri ve geri gidiş mesafesi sabit ve aynı dikişler üzerinden gidilir. Bu da dikiş kalitesini 

arttırdığı gibi zaman ve işçilik tasarrufu sağlar. 
           

6.2. Kullanım Yerleri 
 

Dikim işleminde başlangıç ve bitiş yerlerinde dikişin sökülmesini engellemek 

amacıyla zikzak dikişi yapılarak sağlamlaştırılır. 

 

Sağlamlaştırma gerektiren yerlerde kullanılır (etiket dikimi, kemer köprü dikişi )  

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–6 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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6.3. Zikzak Ayarlama 
 

Zikzak dikişte ileri-geri giderken aynı dikişler üzerinden ve aynı dikiş boyunda 

gidilmesi dikim kalitesi yönünden önemlidir. Bazen ileri dikiş boyu ile geri dikiş boyu 

arasında fark olabiliyor. İşte bu durumda zikzak eksantrik ayarı yapılmalıdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Düz dikiş makinesinde zikzak eksantrik ayarını işlem basamaklarına uygun olarak 

yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

Düz Dikiş Makinesinde Zikzak 

Eksantrik Ayarı   

 

 El takım çantası, anahtar takımı, parça 

kumaş, iplik, dikiş iğnesi, makas, cımbız, 

sanayi tipi düz dikiş makinesi ile çalışma 

ortamını hazırlayınız. 

 

 Dikkat ve zaman kaybı olmaması için 

ortamın eksiksiz hazırlanmasına özen 

gösteriniz. 

 

 

 Makineyi kapatınız.     

 

 Makinenin bakım ve ayarlama 

işlemlerinden önce, makinenin elektrik 

enerjisini kestiğinizden ve motorun 

tamamen durduğundan emin olun. 

 Dikiş adım ayarını sonuna kadar açınız. 

 Örnek parçada deneme yapınız. 

 İleri dikiş boyu ile geri dikiş boyu 

arasında fark olmamalıdır.  

 Fark varsa zikzak eksantrik ayarı 

yapılmalıdır. 

 

 Makinenin arka kapağını açınız. 

 

 

Şekil 6.1: Zikzak eksantriğinin makinedeki 

konumu 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Zikzak kolunun bağlı olduğu anahtar 

başlı eksantrik vidanın ( 1) kontra 

vidalarını (2) gevşetiniz.  

 Ayarlama yapabilmek için hafif sıkı 

bırakınız.  

 

Şekil 6.2: Zikzak eksantrik ayarı  

 Makine baskı ayağının altına düz kâğıt 

koyunuz. 

 

 Makineye ip takmayınız, mekiği 

çıkarınız. 

 Kâğıt üzerine yapılacak dikişte iğne batım 

yerleri kalıcı olduğundan kontrol kolay 

olacaktır. 

 

 Makineyi dönüş yönünde çevirerek 

birkaç adım ileri dikiş yapınız. 

 İleri –  geri (zikzak) koluna bastırarak 

birkaç adım geri dikiş yaptırınız. 

 Kâğıt geri gelirken iğnenin daha önce 

açmış olduğu deliklere batıp batmadığını 

kontrol ediniz. 

 Eğer batmıyorsa zikzak eksantriğin 

ayarını yapınız. 

 Anahtar başlı eksantrik vidasını sağa 

veya sola hafifçe çevirerek zikzak 

eksantriğin ayarını yapınız.  

 

 İğne ileri ve geri dikişte aynı deliklere 

batmalıdır. 

 İğnenin batış deliklerini dikkatlice kontrol 

ediniz. 

 Yaptığınız ayardan emin olunuz. 

 Eksantrik vidanın ( 1) kontra vidalarını (2) iyice sıkınız.  

 Arka kapağı kapatınız. 

 Makinenin ayak pedalına hafifçe 

basarak, elinizle el çarkını kendinize  

doğru bir tur çeviriniz. 

 Kazayı önlemek için, bakım onarım, ayar, 

parça değiştirme gibi işlemlerden sonra 

somun, vida ve cıvatalarda gevşeme 

olmadığından emin olunuz. 

 Yapılan zikzak ayarının kontrolü için 

deneme dikişi yapınız. 

 

 Dikimi yapılacak kumaş parçası üzerinde 

denemeler yapınız. 

 Makinede çalışırken eller ve parmaklar iş 

tutuş pozisyonunda olmalıdır. 

 İstenilen dikiş kalitesini yapılan ayarlarla 

elde ettiğinizden emin olunuz. 
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 Yapılan ayarlamaları birçok kez 

tekrarlayınız. 

 Dikiş tamamlandıktan sonra, 

makineyi temizleyiniz ve tozdan 

korumak için üzerine kılıfını koyunuz. 

 

 Öğrendiklerinizi pekiştiriniz.  

  Seri çalışmaya özen gösteriniz. 

 Zamanınızı iyi değerlendiriniz. 

 Yapılan tekrarlar doğru ve hızlı zikzak 

eksantrik ayarı yapma becerisi kazandırır. 

 
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 malzemeleri çalışma ortamında eksiksiz olarak 

hazırladınız mı? 

  

2 
Düz dikiş makinesinde zikzak dikişinin önemi hakkında yeterli 

bilgiye sahip oldunuz mu? 
  

3 
Zikzak dikişinin kullanım yerleri hakkında yeterli bilgiye sahip 

oldunuz mu? 
  

4 
Düz dikiş makinesinde zikzak ayarını istenilen nitelikte 

yapabildiniz 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. (   ) Zikzak dikişte ileri-geri giderken aynı dikişler üzerinden ve aynı dikiş boyunda 

gidilmesi dikim kalitesi yönünden önemli değildir.  

2. (    ) Zikzak dikişle dikişlerin sökülmesi engellenir.  

3. (    ) Sağlamlaştırma; etiket dikimi, kemer köprü dikişi gibi durumlarda gereklidir. 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

4. Dikim işleminde başlangıç ve bitiş yerlerinde  dikişin sökülmesini engellemek amacıyla 

…..……………… dikişi yapılarak sağlamlaştırılır. 

5. İleri dikiş boyu ile geri dikiş boyu arasında fark varsa ……………………… 

yapılmalıdır. 

 

 

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 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (    ) İğne numara sisteminde numara küçüldükçe iğne kalınlığı artmaktadır. Küçük 

numaralar kalın, büyük numaralar ise ince kumaşların dikiminde kullanılır. 

2. (   ) Kumaşın tipi, kalınlığı ve kat adeti iğne seçiminde önemlidir. Çok katlı 

kumaşlarda  ince iğne, iğne batış sapmasına yol açar, dikiş bozulur, iğne kırılır. 

3. (   ) Büyük çağanoz küçük çağanozdan daha az iplik kapasitesine sahiptir. Kullanılan 

dikiş ipliği kalınsa daha kısa dikiş mesafesi sağlar. 

4. (   ) İğne tarafından oluşturulan ilmek, iplik kavrama ucunca kavranmakta, 

genişletilmekte ve mekik ile birlikte masuranın çevresinden geçirilmektedir. 

5. (   ) Dikişi oluşturan çağanoz ucu, ilmeği yakalayamayarak dikiş atlamasına neden 

olabilir.   

6. (   ) Makinede uygunsuz iğne ilmeği oluşması, iğne mili ve çağanozdan kaynaklanmış 

olabilir.  

7. (   ) Karışık dişli transport kalın kumaşların dikiminde kullanılır.  Bu transport dişlileri 

kumaş yüzeyine tam olarak oturur. 

8. (   ) Transport dişli yüksekliği yapılacak işleme ve malzemeye göre ayarlanmalıdır. 

9. (   ) Dikiş işlemi sonunda iş parçasını makineden çıkarmak ve yeni bir dikiş işlemine 

başlamak için iğne mili yüksekliği alt ölü noktada olmalıdır. 

10. (   ) Sabit bıçağın keskin olup olmaması bıçak ucunun montaj açısı ile ilgilidir.    

11. (   ) Sabit bıçak sağa kaydırıldığı zaman çekilen iğne ve masura iplikleri  daha uzun  

ve iplik kesme zamanı da daha geç olur. Bunun sonucunda  iplik kesildikten sonra  

iğne ipliği daha uzun kalır. 

12. (   ) Transport dişlileri kumaşı ileri - geri taşırken, standart olarak iğnenin pozisyonu 

transport dişlisinin üst yüzeyi ile iğne deliğinin üst ucu aynı hizadadır.  

13. (   ) Transport dişlisi kumaşı taşırken, iğne kumaşa batmalıdır. 

14. (   ) Transport dişlileri dikiş plakasının altına indiğinde, dişlinin üst yüzeyi ile iğne 

deliğinin üst ucu aynı hizaya gelmelidir. 

15. (   ) Zikzak dikişte ileri-geri giderken aynı dikişler üzerinden ve aynı dikiş boyunda 

gidilmesi dikim kalitesi yönünden önem taşımaktadır.  

16. (   ) Standart konumda dişliler dişli plakasına paralel konumdadır. 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

17. Ana hareket mili ………… mili ‘dir.  

18. Motorun ve kol milinin dönme hareketi, ………… …ve …………………. 

bağlantılarla yukarı aşağı ve ileri geri hareketlere dönüştürülmektedir. 

19. Düz  dikiş makinelerinde  ……….…….…ve………………çağanoz mili  kullanılır. 

20. Tam devirli yatay çağanozlar ………………… bir mile bağlanmıştır. 

21. ………..…….çağanozlar öncelikle, iki iğneli makinelerde kullanılır, çünkü dar iğne 

aralıkları sadece bu çağanozda elde edilebilir. 

  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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22. Çağanoz ile ………….… arasındaki mesafenin uygun olmaması veya zamanlama 

probleminin olması nedeniyle iğne ipliği ilmeğini yakalayamaz. 

23. İğne mili en………… . noktasında iken, iğne milinin üstündeki üst zamanlama işareti 

burcun alt ucuyla  aynı seviyede olmalıdır. 

24. Çağanozun keskin ucuyla  iğne arasındaki boşluk  standart değerden ……………. 

olursa çağanozun  sivri ucu hasar görür. Boşluk standart değerden…..……… … ise 

ilmeklerde atlama olur. 

25. …………………….. görevi, kumaşı iki iğne dalışı arasında düzenli biçimde öne 

taşımaktır. 

26. Kumaş transportunun hareketi, …………………ve baskı ayağının etkileşmesi ile 

sağlanır. 

27. Transport dişlisi …………………  ayarı, dikimi yapılacak malzemenin taşınması 

açısından önem taşımaktadır.   

28. Transport dişlisi……………..  ayarı, dikişin büzülmesi ve malzemenin düzensiz 

beslenmesini önlenmek için yapılmaktadır. 

29. Transport dişli açısı dişlilere……………….verilerek yapılır.   

30. Dikim işlemini sırasında ve dikiş işleminin bitiminde makine durdurulduğunda 

,………………. duruş pozisyonu dikiş işleminin kalitesi ve zaman tasarrufu açısından 

önemlidir. 

31. Dikiş esnasında pedaldan ayağımızı çektiğimizde iğne pozisyonu …………….. ölü 

noktada olmalıdır. 

32. Makineye elle komut verilmek istenildiğinde ve bazı  makine parçalarının pozisyon 

ayarlarının yapılmasında ………………………... kullanılır.  

33. İpliklerin kesilmesinde, kesme işleminin  zamanlanması için…………… …. ayarının 

yapılması gerekir. 

34. Sabit bıçak standart montaj pozisyonundan genellikle………. ……doğru kaydırılır. 

35. ………………….. ,iğne ipliği kesildikten sonra onu tokatlama  ile kenara çekmeye 

yarar. 

36. Dikim işleminde başlangıç ve bitiş yerlerinde  dikişin sökülmesini engellemek 

amacıyla …..……………… dikişi yapılarak sağlamlaştırılır. 

 

 
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 D 

2 D 

3 Y 

4 D 

5 0,04—0,1 

6 krank 

7 

miller, kollar, 

kayışlar ve 

dişliler 

8 horoz 

 

 

 

 
ÖĞRENME FAALİYETİ-2 CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 D 

3 Y 

4 Y 

5 dik 

6 geri  

7 0.8-1.0   
8 teflon -plastikten 

 

 

 

 
ÖĞRENME FAALİYETİ-3 CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 Y 

3 D 

4 D 

5 el kasnağı 

6 alt ölü 

7 sol-sağ 

8 aynı hizada 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4 CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 Y 

3 D 

4 Y 

5 

İplik sarfiyatı 

azalır ve zaman 

tasarrufu   

6 sağa 

7 kurve 

8 kurve koluna 

                      

 

 

 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ-5 CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 D 

3 D 

4 kol 

5 
iğne deliğinin üst 

ucu 

6 batış 

 

 

 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-6 CEVAP ANAHTARI 

 

1 Y 

2 D 

3 D 

4 zikzak 

5 
zikzak eksantrik 

ayarı 
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MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI 
 

1 Y 

2 D 

3 Y 

4 D 

5 D 

6 D 

7 Y 

8 D 

9 Y 

10 D 

11 D 

12 D 

13 Y 

14 D 

15 D 

16 D 

17 kol 

18 krank ekzantrik 

19 yatay dikey 

20 yatay 

21 dikey 

22 iğne 

23 alt 

24 az - fazla 

25 transportun 

26   transport 

27 yüseklik 

28 açı 

29 eğim 

30 iğnenin 

31 alt 

32 el kasnağı 

33 kurve 

34 sağa 

35 tokatlayıcı 

36 zig-zak 
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