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AÇIKLAMALAR 
ALAN El Sanatları Teknolojisi 

DAL/MESLEK Sanayi Nakışı  

MODÜLÜN ADI Desen Programında Brode Deseni Hazırlama  

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL 
 

YETERLİLİK Desen programında işleme tekniklerini uygulamak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam sağlandığında ürüne, tekniğe ve bilgisayarın 

çalışma sistematiğine göre desen programında desen hazırlaya-

bileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Tekniğe uygun olarak düzenleme yapılacak alanı seçebile-

ceksiniz. 

2. Zemine ve işleme tekniğine uygun olarak parametre ayarları 

yapabileceksiniz. 

3. Ürüne uygun olarak desen ebadını değiştirebileceksiniz. 

4. Bilgisayarın çalışma sistematiğine göre disket işlemlerini 

yapabileceksiniz. 

5. Programın çalışma sistematiğine göre desen bilgi kartı oluş-

turabileceksiniz. 

6. Programın çalışma sistematiğine göre kütüphaneye desen 

kaydı yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Aydınlık ve temiz bir atölye  

Donanım: Bilgisayar, tarayıcı (scanner), disket,  cd, flaş bel-

lek, yazıcı, desen. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen ölçme 

araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi değer-

lendireceksiniz. 

Öğretmen, modülün sonunda, size ölçme aracı ( test, çoktan 

seçmeli, doğru-yanlış, vb.) kullanarak modül uygulamaları ile 

kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir. 

 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci; 

 

 

Teknolojinin gelişmesi ve sanayinin nakış alanında ilerlemesi sonucu sanayi nakışı 

sektöründe desen ve desen çizimi önemli bir yere sahiptir. Gelişen sanayi ve markalaşma 

doğrultusunda, nakış sektöründe desen hazırlama ve tasarımı yapma ön plana çıkmıştır. Bu-

nun yanı sıra hazırladığınız desenin hatasız olması çok önem taşımaktadır. 

 

Çalışma ortamının fiziksel koşullarının düzenlenmesi, makinelerinin etkili ve verimli 

çalışmasını, malzemelerin tasarruflu kullanılmasını, bilgisayar ortamında yapılan çalışmala-

rın yürütülmesini daha verimli hâle getirmektedir. Kaynakların doğru kullanımı ve zaman 

tasarrufu düşünüldüğünde desenlerin seri çalışılmasının önemi daha iyi anlaşılmaktadır. 

 

Türkiye’de son yıllarda gelişen teknoloji ile nakış alanı ve buna bağlı olarak desen 

programları yeni tasarımlarla kendini sürekli olarak yenilemektedir. Sanayi nakışının haya-

tımıza girmesi ile ev aksesuarlarında ve giyim süslemelerinde sıkça kullanıldığı görülmüştür. 

Desen tasarlanırken ve desen seçimi yapılırken kullanıldığı yere ve tekniğe uygun desen 

hazırlamak önem kazanmaktadır. 

 

Bu modül ile desen düzenlemede yapılacak işlemler ana hatları ile anlatılmaktadır. 

Uygulamalarınızı yaparken sizler, kullanmış olduğunuz desen programının özelliklerini ve 

çalışma sistematiğini dikkate alınız. Verilen uygulama faaliyetleri size örnek teşkil edecek ve 

yapacağınız çalışmalarda kolaylık sağlayacaktır. 

 

Bu faaliyeti başarı ile tamamladığınızda; desen programında brode deseni hazırlamada 

kullanacağınız teknikleri kullanmayı öğreneceksiniz. Ayrıca deseninizi formata uygun olarak 

depolama aygıtlarına kaydedebileceksiniz. 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

Desen programında tekniğe uygun olarak düzenleme yapılacak alanı seçebileceksiniz. 

 

  

 

 

 Bulunduğunuz çevredeki desen hazırlama bürolarını gezerek desen programla-

rının menülerini ve alt menülerini araştırınız. 

 Elde ettiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

1. DÜZENLEME YAPILACAK ALANI 

SEÇME 
 

1.1. Düzenleme Yapılacak Alanı Seçme 
 

Düzenleme, desenin her bölümünde gerekli menüleri kullanarak yapılabilir. Brode en-

düstrisinde kullanılan bilgisayar desen programlarında desenlendirme işlemi başlangıç kroki-

sinin taranması ile başlar. 

Desen kaynakları farklı olabilir. Bilgisayar ortamında çizilen desenleri desen progra-

mında kolayca açılıp üzerinde değişiklikler yapılabilir. Özellikle el ile çizilmiş çalışmaları ya 

da başka kaynaklardan elde edilen motifleri tarayıcı kullanarak bilgisayar ortamına almak en 

yaygın çalışma şeklidir. Kullanılan programın özelliğine göre çizgi ve eğri efektleri yardı-

mıyla desen düzenlenerek punch işlemine hazırlanır. Düzenleme yapılacak alanın seçilmesi, 

fare (mause) yardımı ile yapılır. 

 

1.2. Desen Düzenleme 
 

Bilgisayar ekranının masa üzerinde bulunan desen programı, farenin sol tuşuyla iki ke-

re tıklatıldığında açılır. Araç çubuğunun sağ köşesine fare (mause) yardımı ile sağ tıklanarak 

bulunan düzenleyici programlarından desenin üzerinde kullanılmak istenen şekil ve düzen-

lemeye göre programlar seçilir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 1.1: Desen düzenleme menüsü 

 

 

Resim 1.2: Desen araç çubuklarının bir kısmı 

 

1.3. Kare İçine Alma 
Desen özelliğini dikkate alarak seçilen bu işlemde, desenin bir bölümü veya tamamı 

seçilebilir. 
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Resim 1.3: Kare içine alma 

 

1.4. Etrafını Çizme 
Bu seçenek, desenin belli bölümlerini seçme kolaylığı sağlayan bir yöntemdir. Dese-

nin etrafı çizilerek düzenleme yapılacak bölüm seçilir. Seçilen bölüm üzerinde gerekli dü-

zenlemeler yapılır. 

 

 

 

Resim 1.4: Etrafını çizme seçeneği 

 

 

Resim 1.5: Etrafı çizilmiş desen 
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1.5. Blok Blok Dolaşma 
 

Bu seçenek ile otomatik olarak son yapılan blok seçilmiş olur. Fare (mause)  ile yukarı 

aşağı hareketler yapılarak desende dolaşılır. Düzenleme yapılacak olan bloğa gelindiğinde 

düzenleme işlemi yapılır. 

 

 

1. Sağ tuş 

2. Kaydırma tekerleği(Orta Tuş) 

3. Sol tuş 

Resim 1.6: Bilgisayar faresi (mause) 

 

 Fare (Mause) Kullanma 

Fare (mause), önce ekranda belirtilen fare imlecini ekrandaki istenilen bir öğenin üze-

rine götürüp sonra farenin bir düğmesini tıklama ilkesine göre çalışır.  

 

Düz bir yüzeyde fareyi hareket ettirdikçe ekrandaki imleç de hareket eder. Seçilmek 

istenilen öge ve alana gelinceye kadar fare hareket ettirilir. Daha sonra; 

 

 Sol tuş tek tıklama;  

Program seçmeye, koordinat vermeye yarar. 

 

 Sağ tuş tek tıklama;  

Komutlardan çıkma işlemine yarar. Klavye üzerindeki ‘ENTER’ tuşunun 

görevini de yapar. 

 

 Klavye 

En önemli giriş birimidir. Üzerinde bulunan tuşlara basıldığında tuşlara karşılık gelen 

karakterler, oluşan elektrik sinyalleri aracılığı ile bilgisayara iletilir. 
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Resim 1.7: Çizime hazır desen 

1.6. Desen Taşıma 
 

Desenin bir noktadan başka bir noktaya taşınması işleminde; desenin tümü seçilerek 

bu işlem gerçekleştirilir. 

 

 

 

Resim 1.8: Deseni taşıma seçeneği 
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1.7. Desen Kopyalama 
 

Desenin tümü üzerinde herhangi bir düzeltme yapılacak ise seçilir. Özellikle büyük 

ebatlı desenlerin tümü üzerinde düzeltmeler yapılacak ise çalışma kolaylığı sağlar. 

 

 

 
Resim 1.9: Deseni kopyalama seçeneği 



 

 9 

UYGULAMA FAALİYETLERİ 
NOT: Uygulamalarınızı yaparken çalışmış olduğunuz desen programının özelliklerini 

dikkate alınız. 

 

Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak desen düzenleme yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

  Kullanacağınız bilgisayar programını fare 

yardımı ile çift tıklayarak açınız. 

 

 

Resim 1.1.1. Bilgisayar faresi (mause) 

 Düzenleme yapacağınız deseni arşivden 

alarak ekrana getiriniz. 

 

   Dikkatli çalışınız. 

 

 Program üzerindeki araç çubuğunun sağ alt 

köşesi üzerine fare ile sağ tıklayarak dü-

zenlemeyi yapabileceğinizi gösteren me-

nüleri ekrana getiriniz.  

 Araç çubuğu üzerinde menülerin aktif 

hâlde olması kullanım kolaylığı sağla-

yacaktır. 
  

   Çizim yapmak için kullanacağınız menü 

isimlerinin üzerine gelerek farenin sol tuşu 

yardımı ile bir kez tıklayarak aktif hâle ge-

tiriniz. 

  Menü üzerinde seçili olduğunu göste-

ren çek işaretinin’’ ’’ menü isminin 

sol kısmında olmasına dikkat ediniz. 

  Ekranda görünen menüleri kullanım sıra-

sına göre araç çubuğunu,  farenin sol tuşu-

na basılı tutarak götürmek istediğiniz alana 

sürükleyin ve sol tuşu bırakarak ekleyiniz. 

 Araç çubuğu üzerinde menülerin aktif 

hâlde olması kullanım kolaylığı sağla-

yacaktır. 

 

Resim 1.1.2. 

  

 Düzenleme yapacağınız alanı fare yardımı 

ile seçiniz. 

 Seçme işleminde başarılı olamadınız ise 

aynı işlemi tekrarlayınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ-1 
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Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak kare içine alma işlemini yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çizim yapacağınız deseni ekrana getiriniz. 
 Dikkatli çalışınız.  

 Kare içine alacağınız alanı tespit ediniz.  

 

 Desenin etrafını kare içine alarak dü-

zenleme yapacak iseniz bu seçeneği 

kullanınız. 

 Araç çubuğunun sağ köşesine fare yardımı 

ile sağ tıklanarak bulunan düzenleyici 

programlarından desenin üzerinde kulla-

nılmak istenen şekil ve düzenlemeye göre 

programlar seçiniz.     

 Araç çubuğu üzerinde menülerin aktif 

hâlde olması kullanım kolaylığı sağla-

yacaktır.   

  Programın üst bölümündeki kopyalama 

butonuna farenin sol tuşu ile bir kez tıkla-

yarak aktif hâle getiriniz. 

 

 

Resim 1.2.1. 

 

 Desen üzerinde kare içine almak için iste-

diğiniz alanı belirleyiniz. 

 

 Dikkatli çalışınız.  

  

 Farenin sol tuşuna basılı tutarak desen üze-

rinde kare içine almak istediğiniz alanın sağ 

köşesinden sola doğru fareyi sürükleyerek 

çekiniz. 

 

Resim 1.2.2. 

 

 Kare içine almak istediğiniz alanın seçi-

mini yaptıktan sonra klavye üzerinde enter 

tuşuna basarak veya bilgisayar faresinin 

sağ tuşuna basarak işlemi tamamlayınız. 

 Seçme işleminde başarılı olamadınız 

ise aynı işlemi tekrarlayınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ-2 
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Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak etrafını çizme işlemini yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çizimini yapacağınız deseni ekrana getiri-

niz. 
 Dikkatli çalışınız.  

 Çizim yapacağınız alanı tespit ediniz. 
  Desenin etrafını çizecek iseniz bu seçe-

neği kullanınız. 

  Araç çubuğunun sağ köşesine fare yardı-

mı ile sağ tıklanarak bulunan düzenleyici 

programlarından desenin üzerinde kulla-

nılmak istenen şekil ve düzenlemeye göre 

programlar seçiniz.     

  Araç çubuğu üzerinde menülerin aktif 

hâlde olması kullanım kolaylığı sağlaya-

caktır.   
  

  Programın üst bölümündeki etrafını çiz-

me butonuna farenin sol tuşu ile bir kez 

tıklayarak aktif hâle getiriniz. 
 

 

 

Resim 1.3.1. 

 Desen üzerinde etrafını çizmek istediğiniz 

alanı belirleyiniz.  

   Dikkatli çalışınız.  

 Farenin sol tuşuna basarak desen üzerinde 

etrafını çizmek istediğiniz alanı çiziniz.   

 Kıvrımlarına dikkat ederek ve her kıv-

rımda farenin sol tuşuna basarak çizim 

yapmayı unutmayınız. 

 

Resim 1.3.2.  

 Desen üzerinde yapacağınız çizime geçi-

niz.  

 

UYGULAMA FAALİYETİ-3 
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Resim 1.3.3. 

 Çiziminizi tamamladıktan sonra klavye 

üzerinde enter tuşuna veya bilgisayar fare-

sinin sağ tuşuna basarak işlemi tamamla-

yınız. 

 Etrafını çizme işleminde başarılı olama-

dınız ise aynı işlemi tekrarlayınız. 
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Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak blok blok dolaşma işlemini yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çizimini yapacağınız deseni ekrana getiri-

niz.  
 Dikkatli çalışınız.  

 Çizimini yapacağınız alanı tespit ediniz.   

  Blok blok dolaşarak düzenleme yapa-

cak iseniz bu seçeneği kullanınız. 

 Klavye üzerinde ‘’Ctrl’’ ve bilgisayar fare-

sinin sağ tuşunu aynı anda basılı tutunuz. 

   ‘’Ctrl’’ ve bilgisayar faresinin sağ 

tuşunu aynı anda basılı olarak kullanı-

nız. 

 

Resim 1.4.1.   

 Bilgisayar faresini yukarı aşağı, sağa sola 

hareket ettirerek desen üzerinde blok blok 

dolaşma işlemini yapınız.   

 İstenilen bloğa geldiğinizde çiziminizi 

yapabilirsiniz.       

  Desen üzerinde yapacağınız çizime geçi-

niz. 

 

Resim 1.4.2. 

 Çiziminizi tamamladıktan sonra klavye 

üzerinde enter tuşuna veya farenin sağ tu-

şuna basarak işlemi tamamlayınız.  

 Çizim işleminde başarılı olamadınız ise 

aynı işlemi tekrarlayınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ-4 
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Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak desen taşıma işlemini yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çizim yaptığınız deseni ekrana getiriniz.  
   Dikkatli çalışınız.  

 Çizimi taşımak istediğini alanı seçiniz. 
  Dikkatli çalışınız. 

 Araç çubuğunun sağ köşesine bilgisayar 

faresi yardımı ile sağ tıklanarak bulunan 

düzenleyici programlarından desenin üze-

rinde kullanılmak istenen şekil ve düzen-

lemeye göre programlar seçiniz. 

   Araç çubuğu üzerinde menülerin aktif 

hâlde olması kullanım kolaylığı sağla-

yacaktır. 
  

 Açılan pencereden deseni kopyalama sim-

gesini farenin sol tuşu ile aktif hâle getiri-

niz.   
 

 

Resim 1.5.1. 

  Desenin üstüne gelerek farenin sol tuşu 

ile tüm deseni seçiniz. 

 Desen kopyalama işleminde başarılı 

olamadınız ise aynı işlemi tekrarlayınız. 

 

 Farenin sağ tuşuna basarak işlemi onayla-

yınız.     

 Deseni taşımak istediğiniz yere göre 

desen üzerinde bir merkez belirleyiniz. 

 Deseni, tespit ettiğiniz taşıma noktasından 

farenin sol tuşuna basılı tutmadan sürük-

leyiniz.  

  Dikkatli çalışınız. 

Deseni yerleştirmek istediğiniz yere geldiği-

nizde farenin sol tuşuna basarak işlemi onay-

layınız. 

 Desen taşıma işleminde başarılı ola-

madınız ise aynı işlemi tekrarlayınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ-5 
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Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak desen kopyalama işlemini yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

  Çizim yaptığınız deseni ekrana getiriniz. 
   Dikkatli çalışınız.  

 Araç çubuğunun sağ köşesine fare yardımı 

ile sağ tıklanarak bulunan düzenleyici 

programlarından desenin üzerinde kulla-

nılmak istenen şekil ve düzenlemeye göre 

programlar seçiniz.   

 Araç çubuğu üzerinde menülerin aktif 

hâlde olması kullanım kolaylığı sağla-

yacaktır.  

  Açılan pencereden deseni kopyalama sim-

gesini farenin (sol tuşu ile aktif hâle getiri-

niz.    

 

 

Resim 1.6.1.   

  Desenin üstüne gelerek farenin sol tuşu ile 

tüm deseni kopyalayınız.  

 Dikkatli çalışınız. 

 Kopyalama yaptığınız alanın üstünde bilgi-

sayar faresinin sağ tuşuna tıklayarak işlemi 

onaylayınız.  

 Desen kopyalama işleminde başarılı 

olamadınız ise aynı işlemi tekrarlayı-

nız.    

 

UYGULAMA FAALİYETİ-6 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
UYGULAMALI TEST 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet,  kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

 DESEN DÜZENLEME   

1. Kullanacağınız bilgisayar programını fare yardımı ile çift 

tıklayarak açtınız mı? 

  

2. Düzenleme yapacağınız deseni arşivden alarak ekrana 

getirdiniz mi? 

  

3. Araç çubuğunun sağ alt köşesi üzerine fare ile sağ tıklaya-

rak düzenlemeyi yapabileceğinizi gösteren menüleri ekrana ge-

tirdiniz mi? 

  

4. Çizim yapmak için kullanacağınız menü isimlerinin üzeri-

ne gelerek bilgisayar faresinin sol tuşu yardımı ile bir kez tıkla-

yarak aktif hâle getirebildiniz mi? 

  

5. Ekranda görünen menüleri kullanım sırasına göre araç 

çubuğunu,  bilgisayar faresinin sol tuşuna basılı tutarak götür-

mek istediğiniz alana sürükleyip istenilen yere gelince tuşu bı-

raktınız mı? 

  

6. Desen üzerinde yapacağınız düzenlemeye geçtiniz mi?   

 KARE İÇİNE ALMA   

7. Çizim yapacağınız alanı tespit ettiniz mi?   

8. Kare içine alacağınız alanı tespit ettiniz mi?   

9. Programın üst bölümündeki taşıma butonuna bilgisayar 

faresinin sol tuşu ile bir kez tıklayarak aktif hâle getirdiniz mi? 

  

10.  Farenin sol tuşuna basılı tutarak desen üzerinde kare içine 

almak istediğiniz alanın sağ köşesinden sola doğru fareyi sürük-

leyerek istenilen bölgeyi kare içine alabildiniz mi? 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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11. Kare içine almak istediğiniz alanın seçimini yaptıktan son-

ra klavye üzerinde enter tuşuna basarak işlemi tamamlayabildi-

niz  mi? 

  

 ETRAFINI ÇİZME   

12. Çizimini yapacağınız deseni ekrana getirdiniz mi?   

13. Çizim yapacağınız alanı tespit ettiniz mi?   

14. Programın üst bölümündeki etrafını çizme butonuna bilgi-

sayar faresinin sol tuşu ile bir kez tıklayarak aktif hâle getirdiniz 

mi? 

  

15. Farenin (mause)  sol tuşuna basarak desen üzerinde etrafı-

nı çizmek istediğiniz alanı çizdiniz mi? 

  

16. Çiziminizi tamamladıktan sonra klavye üzerinde enter 

tuşuna basarak veya bilgisayar faresinin sağ tuşu ile işlemi ta-

mamladınız mı? 

  

 BLOK BLOK DOLAŞMA   

17. Çizim yapacağınız deseni ekrana getirdiniz mi?   

18. Çizim yapacağınız alanı tespit ettiniz mi?   

19. Klavye üzerinde ‘’Ctrl’’ ve bilgisayar faresinin sağ tuşunu 

aynı anda basılı tutunuz mu? 

  

20. Bilgisayar faresini yukarı aşağı, sağa sola hareket ettirerek 

desen üzerinde blok blok dolaşma işlemini yaptınız mı? 

  

21. Bilgisayar faresini ileri geri hareket ettirerek desen üzerin-

de istenilen bloğa gelerek istenilen işlemi gerçekleştirebildiniz 

mi? 

  

22. Çiziminizi tamamladıktan sonra klavye üzerinde enter 

tuşuna basarak veya bilgisayar faresinin sağ tuşuna basarak iş-

lemi tamamladınız mı? 

  

 DESEN TAŞIMA   
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23. Çizim yaptığınız deseni ekrana getirdiniz mi?   

24. Çizimi taşımak istediğiniz alanı seçtiniz mi?   

25. Programın üst bölümündeki araç çubuklarından uygun 

menüyü seçtiniz mi? 

  

26. Açılan pencereden deseni kopyalama simgesini farenin sol 

tuşu ile aktif hâle getirdiniz mi? 

  

27. Desenin üstüne gelerek bilgisayar faresinin sol tuşu ile 

tüm deseni seçtiniz mi? 

  

28. Bilgisayar faresinin sol tuşuna basarak işlemi onayladınız 

mı? 

  

 DESEN KOPYALAMA   

29. Çizim yaptığınız deseni ekrana getirdiniz mi?   

30. Araç çubuğunun sağ köşesine fare yardımı ile sağ tıklana-

rak bulunan düzenleyici programlarından desenin üzerinde kul-

lanılmak istenen şekil ve düzenlemeye göre programı seçtiniz 

mi? 

  

31. Açılan pencereden deseni kopyalama simgesini farenin sol 

tuşu ile aktif hâle getirdiniz mi? 

  

32. Desenin üstüne gelerek farenin sol tuşu ile tüm deseni 

kopyaladınız mı? 

  

33. Kopyalama yaptığınız alanın üstünde bilgisayar faresinin 

sağ tuşuna tıklayarak işlemi onayladınız 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 
 

 

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam 

sağlandığında zemine ve işleme tekniğine uygun olarak parametre ayarları yapabileceksiniz. 

  

 

 

 İşleme tekniğine ve yapılacak işe uygun olarak yapılması gereken parametre 

ayarlarını araştırınız ve sınıf arkadaşlarınız ile paylaşınız. 

  

2. PARAMETRE AYARI YAPMA 
 

2.1. Blok Parametreleri 
 

Parametre, desen hazırlamada ve işlemede gerekli olan ayarların yapıldığı, işleme tip-

lerinin de bulunduğu seçenekleri içeren menüdür. Parametre ayarları, işleme tipi desen hazır-

lamadan önce yapılabildiği gibi gerekli durumda düzenleme menüsünden girilerek de değiş-

tirilebilir. Dikiş adımları, iki dikiş arasındaki sıklıklar, desenin başlama - bitiş noktası ve 

dikiş yönü, ürüne uygun işleme tekniği işleme için önem taşıyan unsurlardır. Tekniğe uygun 

olarak desen programıyla hazırlanan desen de hatasız ve sorunsuz çalışmaktadır. 

 

 

Resim 2.1: Blok parametreleri 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

 

 

 

 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 2.2: Parametre ayarı yapma simgesi 

2.2. Sistem Parametreleri 
 

Desen hazırlanan programda gerekli olan sistemi çalıştırmada yardımcı unsurların 

ayarları bu menüde yapılır. Brode deseni yapımında kullanılan programda kullanılması gere-

ken tüm menüleri içerir. 

 

Resim 2.3: Sistem parametreleri 
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2.2.1. Deseni Taşıma 
 

Hazırlamış olduğunuz desenin tümünü veya seçmiş olduğunuz alanı farenin sol tuşuna 

basılı tutarak istediğiniz yere getirerek sürükleyebilirsiniz. İşlemi tamamlamak için farenin 

sağ tuşu ile bitti komutu verebilirsiniz. 

 

 

 

Resim 2.4: Deseni taşıma menüsü 

2.2.2. Deseni Kopyalama 
 

Hazırlamış olduğunuz deseni kopyalamak ve gerekli yerlere yapıştırmak için tercih 

edilebilir. Bu işlem ile deseni birden fazla çoğaltarak kompozisyonlar hazırlayabilir veya 

farklı desenlerle birleştirebilirsiniz. 

 

 

 

Resim 2.5: Deseni tek seferde kopyalama seçeneği 
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2.2.3. Deseni Silme 
 

Hazırlanmış olan desenin tamamını veya bir bölümünü silebildiğiniz gibi sadece koor-

dinat noktalarını da silebilirsiniz. 

 

Resim 2.6: Desen silme seçeneği 

2.2.4. Desen Çoğaltma 
 

Desenin bir bölümünü veya tamamını çoğaltarak kompozisyonlar oluşturabilirsiniz. 

Bu; deseni değiştirmeden kopyalama, tek deseni çember etrafında dağıtma seçeneği, deseni 

düz kopyalama, deseni ters kopyalama seçenekleri ile çoğaltma yapılmak istenen alana ya-

pıştırmak suretiyle gerçekleşebilir. 

 

 

Resim 2.7: Deseni tek seferde kopyalama seçeneği 

 

Resim 2.8: Tek deseni çember etrafında dağıtma seçeneği 
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Resim 2.9: Deseni düz kopyalama seçeneği 

 

Resim 2.10: Deseni ters kopyalama seçeneği 

2.2.5.Sıklık Ayarı Yapma 
Deseninizin dikiş sıklığı ayarlarını yapabilirsiniz. 
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Resim 2.11:Desen sıklık ayarını yapma menüsü 

 

 

Resim 2.12: Sıklık ayarı çıkış 

2.2.6.Nokta Silme 

 
Hazırlamış olduğunuz desenin üzerinde gördüğünüz nokta kalıntılarını silme aracı ile 

silebilirsiniz. 

 

Resim 2.13: Desen silme seçeneği 
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2.2.7. Dikiş Yönü 
 

Hazırlamış olduğunuz brode deseninin,  punch menüsü üzerinde sargı parametresini 

kullanarak dikiş yönünü belirleyebilirsiniz.  

 

 

Resim 2.14: Dikiş yönü belirleme 

2.2.8. Başlangıç ve Bitiş Yönü 

 
Hazırlamış olduğunuz brode deseninin,  punch işlemi sırasında motiflerin başlama ve 

bitiş yönünü belirleyebilirsiniz. Desen başlama ve bitiş noktaları mutlaka aynı dikey doğrul-

tusunda olmalıdır. Desen başlama ve bitiş noktaları punch planında çok net bir şekilde belir-

tilmelidir. 

 

Resim 2.15: Başlangıç ve bitiş yönünü ayarlama 
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2.2.9. Zemin Taramaları 
Kumaş üzerinde yapılacak olan sargı ve çin iğnesi gibi yoğun hareketler kumaşı tela-

nın üzerinde oynatabileceğinden kaymaya neden olur. Bu kaymanın engellenebilmesi için 

sargı ve çin iğnelerinin altına tutturma dikişleri atılmalıdır. Tela sadece tül üzerine yapılan 

güpürde kullanılır. Bu işlem desen çizimi yapılırken punch simgesi ile yapılır. 

 

 

Resim 2.16: Punch menüsü ve simgesi 

 

Resim 2.17: Zemin taraması 
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2.2.10. Düğümler 
 

 Düğüm 

Brode makineleri sürekli hareketle çalıştığından iplik atlamalı desenlerde blok başına 

ve blok sonuna düğüm atılmalıdır. Düğüm işlemi, punch işlemi yapılırken makineye yavaş-

lama komutu verildikten sonra düğüm komutu verilerek yapılır.  

 

 Düğüm ekle (Blok başına) 

Brode makinesi blok yapmaya başlamadan önce düğüm uygulayarak alt 

ipin alınması sağlanabilir. Brode makinesine düğüm atmadan önce yavaş-

lama komutu verilir. Desende minik kelebek veya zikzak işlemi yapılarak 

çizim bitirilir. 

 

 Düğüm ekle (Blok sonuna) 

Blok bitiminde birkaç küçük batış hareketi eklenerek (kelebek veya zik-

zak şeklinde)düğüm oluşturulur.  

 

 İlk değer düğümü kullan 

Bazı özel bant desenlerde işleme, desen ortasından başlayıp yine desen 

ortasında bitebilir. Düğümle motif içinde başlayan bu tür desenlerde de-

senin punchına, mutlaka desenin en üst tepe çizgisinden başlanmalıdır ve 

iğnenin girip düğüm atacağı noktaya kadar iğnesiz kalkışla gidilme ko-

mutu verilmelidir. Desene başlanılan dikey çizginin birleştiği noktaya ka-

dar iğnesiz kalkışla gidilerek bitirilmelidir. 

 

Resim 2.18: Düğüm atma 
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2.2.11. Dikiş Adım 

 
Dikiş adımı; desende kullanılan dikiş adımlarının iki batış mesafelerini belirler. Kalkı-

şın kaç adımda yapıldığını bilmek, karton üzerinde iğne gir ve iğne çık komutlarından önce 

ve sonra desenin asıl başlama ve bitiş noktalarının hatasız olarak bulunmasını sağlar. Genel 

değer  ‘20‘dir. Bu değer 2 mm’lik aralarda batış yapılacağını belirtir.  

 

 

Resim.2.19:Dikiş adım 

 

 

Resim 2.18: Dikiş adımı belirleme 

2.2.12. Çekme Payı 
 

Çekme payı, boyahanede yapılacak işlemler (renk, doku, kolalama gibi) için ebat de-

ğişikliğini önlemek amacı ile yapılır. Çekme payı, kumaşın zayıf olması durumunda sargı ve 

Çin iğnelerinde oluşabilecek incelmeleri önlemek amacı ile kullanılır. 
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 Çekme payı yüzdesi 

Desen sisteminin çekme payı verirken uygulayacağı miktarı, yüzde cinsinden belirler. 

Genel değeri “5”tir. Boyahanede yapılacak işleme göre bu yüzdeler değişebilir. Örneğin; 

güpür için %10, aplik için %5, tül için %3 gibi değerler alabilir. Değer eksi (–) olarak verile-

rek sargıların inceltilmesi sağlanabilir. Maksimum çekme mesafesi, sistemin çekme payını 

verirken kullanacağı sınır değerini belirler. Bu değer çekme payı yüzdesinin yarısı kadar 

verilebilir(5’e 3 veya 10’a 5 gibi).Bu değer verilemezse çekme payı uygulanmaz. 
 

 Sınır genişlet 

Bu seçenek çekme payının yüzde olarak değil de milimetre cinsinden verilmek isten-

diğinde kullanılabilir. 

 

2.2.13. Atlamalar 
 

İplik atlamalı desenlerde düğümden sonra genelde brode makinesi batış yapmadan ha-

reket eder. Bu hareketten önce brode makinesinin özelliğine göre makineye atlama yapaca-

ğını bildirip bildirmeyeceğini belirler. Brode makinelerinin özelliklerine göre atlamalar çeşit-

lilik gösterir. Doğru ayar yapılamadığında iplik kopabilir veya iğne kırılabilir. Bu nedenle 

atlamalar maksimum 7 mm, minimum 1mm olarak ayarlanmalıdır. Makineye yavaşlama 

komutu verilir ve atlama yapmadan önce ve atlama yaptıktan sonra düğüm atması sağlanır. 

 

 

Resim 2.20: Atlamaları belirleme 



 

 30 

2.2.14. Dikiş Yöneticisi 
 

Dikiş adım boyunun blok mesafesi denk gelmediği zaman blok başı ve sonunda ayar-

layıp ayarlamayacağını belirler. Bu işlem punch yapılırken uygulanmalıdır.  Mesafe 2 

mm’lik adımlar hâlinde giden bir dikiş, şayet blok sonunda 2 mm’den küçük alan kalırsa bu 

alan dikiş yöneticisi tarafından önceki tüm atışlar küçültülerek doldurulmaya çalışılır. Dikiş 

yöneticisi kullanılmaz ise son batış küçültülerek blok bitirilir. 

 

 

Resim 2.21: Dikiş yöneticisi 

2.2.15. Kama 

 
Sargı ve çin iğneleri, yuvarlak dönen bölümlerde içte kalan kısımlarda yığılmaya yani 

atışların üst üste gelmesine sebep olur. Bu da kumaşın yırtılmasına sebep olur. Bu seçenekler 

kullanılarak dönüşlerde batışların bir bölümünü sargı sınırından bir miktar içe alınarak olu-

şan yığılmanın hafifletilmesi sağlanır. 

 

 Kamayı aç 

Kama seçeneğinin uygulanıp uygulanmayacağını belirler. İnce sargılarda ufak batışlar 

oluşacağından kullanılmamalıdır.  

 

 Alt kamayı aç 

Bu değer yığılma miktarının seçilmesini sağlar. Genel değeri ‘2’dir. 
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2.2.16. Dikiş Kontur 

 
Bant desenlerin, daha sonradan kesim yapılacak etek zırhlarının altına en az bir kez 

düz dikiş geçilmek suretiyle bu kısımlar sağlamlaştırılmalıdır. Bu düz dikiş desenin raport 

çizgilerinin dışına bir miktar geçirilerek (her iki taraftan da 1,5-2 cm. ) birleşmenin tam ola-

rak gerçekleşmesi sağlanmaktadır.  

 

Sargı ya da çin iğnelerinin dışına seçilen dikiş tipinde kontur atılmasını sağlar. Liste 

kutusundan atılmak istenen dikiş tipi seçilerek uygulanır. Tek değeri, tek kat dikiş atılacağı-

nı; çift değeri, iki kat dikiş atılacağını belirtir.   

 

 

 

Resim 2.22: Rapor menüsü ve simgesi 

 

Resim.2.23: Dikiş kontur 
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2.2.17. Sargı Kontur 

 
Sargı konturda da, daha sonradan kesim yapılacak etek zırhlarının altına en az bir kez 

sargı geçilmek suretiyle bu kısımlar sağlamlaştırılmalıdır. Bu sargı ile desenin raport çizgile-

rinin dışına bir miktar geçirilerek (her iki taraftan da 1,5-2 cm.) birleşmenin tam olarak ger-

çekleşmesi sağlanmaktadır. Bu zırh sargısı yapılırken de desen raport çizgilerinin dışına çıkı-

larak birleşmenin iyi bir şekilde yapılmasını sağlar. 

 

Sargı ya da çin iğnelerinin dışına sargı tipinde bir kontur geçilmesini sağlar. Burada 

bazı değerler girilmesi gerekir. 

 

 

Resim.2.24: Sargı kontur 

 Sargı kontur yap 

Sargı kontur yapılıp yapılmayacağını açıp kapatır. 

 

 Sıklık  

Sargı konturun sıklığını belirler.  

 

 Stop ekle 

Sargı kontur yapılmadan önce stop verilip verilmeyeceğini belirler. Kontur ve asıl 

blok farklı renklerde yapılmak istenirse stop konumu kullanılabilir.  
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 Deliklere uygula 

Eğer bırakılmışsa çin iğnelerindeki boşlukların etrafına da kontur geçirilip geçirilme-

yeceğini belirler. 

 

 Birinci kenar genişliği 

Sargı konturun birinci kenar genişliğini belirler.  

 

 İkinci kenar genişliği 

Sargı konturun ikinci kenar genişliğini belirler. 

 

 Sargı açısı 

Konturun sınır çizgisinin açısını belirler. En iyi açı sonucu 90 derecelik açı verir. 

 

 Köşe tipi 

Sargının köşe dönüşlerinin ne şekilde yapılacağını belirtir. Üç seçenekten istenilen se-

çilir. 

 

 

Resim 2.25: Sargı ayarı 
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NOT: Uygulamalarınızı yaparken çalışmış olduğunuz desen programının özelliklerini 

dikkate alınız. 

UYGULAMA FAALİYETLERİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak desen taşıma işlemini yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çizim yaptığınız deseni ekrana getiriniz.      Dikkatli çalışınız. 

 Çizimi taşımak istediğiniz alanı seçiniz.   
  Alan seçimini dikkatli yapınız. 

 Araç çubuğunun sağ köşesine bilgisayar 

faresi yardımı ile sağ tıklanarak bulunan 

düzenleyici programlarından desenin üze-

rinde kullanılmak istenen şekil ve düzen-

lemeye göre programlar seçiniz. 

 Araç çubuğu üzerinde menülerin aktif 

hâlde olması kullanım kolaylığı sağla-

yacaktır.  

 Açılan pencereden deseni kopyalama sim-

gesini farenin sol tuşu ile aktif hâle getiri-

niz. 
 

 

Resim 2.1.1. 

    Desenin üstüne gelerek bilgisayar faresi-

nin sol tuşu ile tüm deseni seçiniz. 

  Desen kopyalama işleminde başarılı 

olamadınız ise aynı işlemi tekrarlayınız. 

   Farenin sağ tuşuna basarak işlemi onayla-

yınız. 

  Deseni taşımak istediğiniz yere göre 

desen üzerinde bir merkez belirleyiniz. 

 Deseni, tespit ettiğiniz taşıma noktasından 

bilgisayar faresinin sol tuşuna basılı tutma-

dan sürükleyiniz. 

  Dikkatli çalışınız. 

 Deseni yerleştirmek istediğiniz yere geldi-

ğinizde bilgisayar faresinin sol tuşuna ba-

sarak işlemi onaylayınız. 

 Desen taşıma işleminde başarılı olama-

dınız ise aynı işlemi tekrarlayınız. 
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Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak desen kopyalama işlemini yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çizim yaptığınız deseni ekrana getiriniz.       Dikkatli çalışınız. 

 Araç çubuğunun sağ köşesine fare yardımı 

ile sağ tıklanarak bulunan düzenleyici 

programlarından desenin üzerinde kulla-

nılmak istenen şekil ve düzenlemeye göre 

programlar seçiniz.    

  Araç çubuğu üzerinde menülerin aktif 

hâlde olması kullanım kolaylığı sağla-

yacaktır.  

  Açılan pencereden deseni kopyalama sim-

gesini farenin sol tuşu ile aktif hâle getiri-

niz. 

 

 

Resim 2.2.1. 

 Desenin üstüne gelerek bilgisayar faresinin 

sol tuşu ile tüm deseni kopyalayınız.  

 Dikkatli çalışınız.  
  

 Kopyalama yaptığınız alanını üstünde bil-

gisayar faresinin sağ tuşuna tıklayarak iş-

lemi onaylayınız.  

 Desen kopyalama işleminde başarılı 

olamadınız ise aynı işlemi tekrarlayınız. 
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Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak deseni silme işlemini yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çizim yaptığınız deseni ekrana getiriniz.   Dikkatli çalışınız. 

 Araç çubuğunun sağ köşesine fare yardımı 

ile sağ tıklanarak bulunan düzenleyici 

programlarından desenin üzerinde kulla-

nılmak istenen şekil ve düzenlemeye göre 

programlar seçiniz.    

 Araç çubuğu üzerinde menülerin aktif 

hâlde olması kullanım kolaylığı sağla-

yacaktır.                            

 

  Açılan pencereden deseni silme simgesini 

bilgisayar faresinin sol tuşu ile aktif hâle 

getiriniz. 

 

Resim 2.3.1. 

 Desenin üstüne gelerek bilgisayar faresinin 

sol tuşu ile tüm deseni veya istenilen kıs-

mını sağdan sola doğru seçiniz. 

  Dikkatli çalışınız.  
  

 

 Bilgisayar faresinin sağ tuşuna basarak 

işlemi onaylayınız. 

  Desen silme işleminde başarılı olama-

dınız ise aynı işlemi tekrarlayınız.  
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Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak desen çoğaltma işlemini yapınız. 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çizim yaptığınız deseni ekrana getiriniz.   Dikkatli çalışınız. 

 Çizimi çoğaltmak istediğiniz alanı seçiniz.  Alanı doğru seçmeye dikkat ediniz. 

  Araç çubuğunun sağ köşesine fare yardımı 

ile sağ tıklanarak bulunan düzenleyici 

programlarından desenin üzerinde kulla-

nılmak istenen şekil ve düzenlemeye göre 

programlar seçiniz. 

    Araç çubuğu üzerinde menülerin aktif 

hâlde olması kullanım kolaylığı sağla-

yacaktır. 

 

 

Resim 2.4.1. 

 Açılan pencereden deseni çoğaltmak iste-

diğiniz yöne göre istenilen kopyalama se-

çeneklerinden birinin simgesini bilgisayar 

faresinin sol tuşu ile aktif hâle getiriniz. 
            

Resim 2.4.2.   Resim 2.4.3.  Resim 2.4.4    

 Desenin üstüne gelerek bilgisayar faresinin 

sol tuşu ile tüm deseni istenen şekil ve dü-

zenlemeye göre kopyalayınız. 

 Desen kopyalama işleminde başarılı 

olamadınız ise aynı işlemi tekrarlayınız. 

 Bilgisayar faresinin sağ tuşuna basarak 

işlemi onaylayınız. 

 Deseni taşımak istediğiniz yere göre 

desen üzerinde bir merkez belirleyiniz. 

  Deseni, tespit ettiğiniz taşıma noktasından 

bilgisayar faresinin sol tuşuna basılı tutarak 

sürükleyiniz. 

  Dikkatli çalışınız. 

  Deseni yerleştirmek istediğiniz yere gel-

diğinizde bilgisayar faresinin sağ tuşuna 

basarak işlemi onaylayınız. 

 Desen taşıma işleminde başarılı olama-

dınız ise aynı işlemi tekrarlayınız. 
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Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak sıklık ayarı yapma işlemini yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çizim yaptığınız deseni ekrana geti-

riniz.     
  Dikkatli çalışınız. 

 Araç çubuğunun sağ köşesine fare 

yardımı ile sağ tıklanarak bulunan 

düzenleyici programlarından desenin 

üzerinde kullanılmak istenen şekil ve 

düzenlemeye göre programlar seçi-

niz.    

 

Resim 2.5.1. 

  Açılan pencereden deseni, sıklık 

ayarını yapmak istediğiniz sargı çe-

şidine göre istenilen seçeneklerden 

birinin simgesini bilgisayar faresinin 

sol tuşu ile aktif hâle getiriniz. 

  Sargı çeşidini dikkatli seçiniz. 

 Açılan pencerede sargı sıklığı ayarla-

rını belirleyerek bilgisayar faresinin 

sol tuşunu kullanarak onaylayınız. 

 Sargı sıklığını ayarlarken brode makinesinin 

özelliklerini dikkate alınız. 

 

Resim 2.5.2. 

 Ekranın üzerinde açılan yeni penceredeki 

komutları dikkate alınız.         

 Açılan yeni pencerede çıkış komutu-

nu bilgisayar faresinin sol tuşu ile 

komut vererek yaptığınız işlemi 

onaylayınız. 

 Sargı sıklığını ayarlama işleminde başarılı 

olamadınız ise aynı işlemi tekrarlayınız.    
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Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak nokta silme işlemini yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çizim yaptığınız deseni ekrana getiriniz.       Dikkatli çalışınız. 

 Araç çubuğunun sağ köşesine fare yardımı 

ile sağ tıklanarak bulunan düzenleyici 

programlarından desenin üzerinde kulla-

nılmak istenen şekil ve düzenlemeye göre 

programlar seçiniz.    

  Araç çubuğu üzerinde menülerin aktif 

hâlde olması kullanım kolaylığı sağla-

yacaktır.  

 Açılan pencereden deseni silme simgesini 

bilgisayar faresinin sol tuşu ile aktif hâle 

getiriniz. 

 

Resim 2.6.1. 

 Desenin üstüne gelerek bilgisayar faresinin 

sol tuşu ile noktalama hatalarının istenilen 

kısmını siliniz.  

 Dikkatli çalışınız. 

 Bilgisayar faresinin sağ tuşuna basarak 

işlemi onaylayınız.  

 Nokta silme işleminde başarılı olama-

dınız ise aynı işlemi tekrarlayınız. 
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Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak dikiş yönünü ayarlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çizim yaptığınız deseni ekrana getiri-

niz. 
  Dikkatli çalışınız. 

 Araç çubuğunun sağ köşesine fare 

yardımı ile sağ tıklanarak bulunan dü-

zenleyici programlarından desenin 

üzerinde kullanılmak istenen şekil ve 

düzenlemeye göre programlar seçiniz.    

  Araç çubuğu üzerinde menülerin aktif hâlde 

olması kullanım kolaylığı sağlayacaktır. 

 

Resim 2.7.1.  

  Çizim yaptığınız desen üzerinde diki-

şin başlayacağı yönü belirleyiniz. 

 

   Programın verdiği uyarıları dikkate alınız.                           

 

Resim 2.7.2. 

 Açılan yeni pencerede çıkış komutunu 

bilgisayar faresinin sol tuşu ile komut 

vererek yaptığınız işlemi onaylayınız. 

 Dikiş yönünü belirleme işleminde başarılı 

olamadınız ise aynı işlemi tekrarlayınız.  
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Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak başlangıç ve bitiş yönünü ayarlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çizim yaptığınız deseni ekrana getiri-

niz.  
  Dikkatli çalışınız. 

 Araç çubuğunun sağ köşesine fare 

yardımı ile sağ tıklanarak bulunan dü-

zenleyici programlarından desenin 

üzerinde kullanılmak istenen şekil ve 

düzenlemeye göre programlar seçiniz.    

  Araç çubuğu üzerinde menülerin aktif hâlde 

olması kullanım kolaylığı sağlayacaktır. 

 

Resim 2.8.1. 

  Çizim yaptığınız desen üzerinde sol 

tıklayarak işleme başlayınız. 

 Dikkatli çalışınız.  

  Çizim yaptığınız desen üzerinde diki-

şin başlayacağı yönü belirleyiniz. 

 Yeni pencere açılacaktır, dikkat ediniz. 

 Programın verdiği uyarıları dikkate alınız.   

 Bilgisayar faresi yardımı ile desen 

üzerinde soldan sağa doğru çizgiler 

çekerek başlama ve bitiş yönünüzü 

belirleyiniz. 

 

Resim 2.8.2. 

  Bilgisayar faresinin sağ tuşuna basa-

rak işlemi onaylayınız. 

 Dikiş yönünü belirleme işleminde başarılı 

olamadınız ise aynı işlemi tekrarlayınız. 
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Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak zemin taramaları işlemini yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çizim yaptığınız deseni ekrana getiri-

niz. 
  Dikkatli çalışınız. 

 Araç çubuğunun sağ köşesine fare 

yardımı ile sağ tıklanarak bulunan dü-

zenleyici programlarından desenin 

üzerinde kullanılmak istenen şekil ve 

düzenlemeye göre programlar seçiniz.    

  Araç çubuğu üzerinde menülerin aktif hâlde 

olması kullanım kolaylığı sağlayacaktır.  

 

 

Resim 2.9.1.  

 

 

Resim 2.9.2. 

  Desen üzerinde zemin taraması yapa-

cağınız alanı belirleyiniz. 

 

 Programın vereceği uyarıları dikkate alınız. 

  Desen üzerinde zemin taraması yapı-

lacak aralıkları farenin sol tuşu ile 

zikzak çizerek belirleyiniz. 

   Kullanım alanını dikkate alınız. 

 

Resim 2.9.3. 
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 Farenizin sol tuşu ile zemin tarama 

işlemini gerçekleştiriniz. 

 

 Kullanım alanını dikkate alınız.  

 

 Bilgisayar faresinin sağ tuşuna basa-

rak işlemi onaylayınız. 

 

   Zemin tarama işleminde başarılı olamadı-

nız ise aynı işlemi tekrarlayınız. 
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Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak düğümleme işlemini yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

  Çizim yaptığınız deseni ekrana geti-

riniz.    
 Dikkatli çalışınız. 

 Araç çubuğunun sağ köşesine fare 

yardımı ile sağ tıklanarak bulunan dü-

zenleyici programlarından desenin 

üzerinde kullanılmak istenen şekil ve 

düzenlemeye göre programlar seçiniz.    

 Araç çubuğu üzerinde menülerin aktif hâlde 

olması kullanım kolaylığı sağlayacaktır. 

 

Resim 2.10.1.  

 Punch menüsü üzerinde punch yapma 

simgesini aktif hâle getiriniz.  

  

 

Resim 2.10.2.  

 Desen üzerinde düğüm atılacak yerle-

ri belirleyiniz.   

 Dikkatli çalışınız.  

 Çizim yaptığınız desen üzerinde sol 

tıklayarak düğüm atılacak yerlere ke-

lebek veya zikzak çizgileri atınız. 

  

Resim 2.10.3. 

 Açılan yeni pencerede çıkış komutunu 

bilgisayar faresinin sol tuşu ile komut 

vererek yaptığınız işlemi onaylayınız.  

  Düğüm yapma işleminde başarılı olamadı-

nız ise aynı işlemi tekrarlayınız         
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Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak dikiş kontur işlemini yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çizim yaptığınız deseni ekrana getiri-

niz. 

 Dikkatli çalışınız. 

 Araç çubuğunun sağ köşesine fare 

yardımı ile sağ tıklanarak bulunan dü-

zenleyici programlarından desenin 

üzerinde kullanılmak istenen şekil ve 

düzenlemeye göre programlar seçiniz. 

 Araç çubuğu üzerinde menülerin aktif 

hâlde olması kullanım kolaylığı sağlaya-

caktır. 

 

Resim 2.11.1. 

 Punch menüsü üzerinde punch yapma 

simgesini aktif hâle getiriniz. 

 

 

Resim 2.11.2. 

 Desen üzerinde kontur yapılacak yer-

leri belirleyiniz. 

 Dikkatli çalışınız. 

 Çizim yaptığınız desen üzerinde sol 

tıklayarak kontur yapılacak yerlerin 

raport görüntüsünü  alınız.  
 

 

Resim 2.11.3. 

 Desenin şekline göre dikiş kontur 

çizme komutunu veriniz.  

 Programın vereceği uyarıları dikkate alınız. 

 Bilgisayar faresinin sağ tuşuna basa-

rak işlemi onaylayınız. 

 Dikiş kontur yapma işleminde başarılı 

olamadınız ise aynı işlemi tekrarlayınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ-11 
 



 

 46 

Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak sargı kontur işlemini yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çizim yaptığınız deseni ekrana getiri-

niz. 

 Dikkatli çalışınız. 

 Araç çubuğunun sağ köşesine fare 

yardımı ile sağ tıklanarak bulunan 

düzenleyici programlarından desenin 

üzerinde kullanılmak istenen şekil ve 

düzenlemeye göre programlar seçiniz. 

 Araç çubuğu üzerinde menülerin aktif 

hâlde olması kullanım kolaylığı sağlaya-

caktır. 

 

 

Resim 2.12.1. 

 Punch menüsü üzerinde punch yapma 

simgesini aktif hâle getiriniz. 

 

 

Resim 2.12.2. 

 Desen üzerinde kontur yapılacak yer-

leri belirleyiniz. 

 Dikkatli çalışınız. 

 Çizim yaptığınız desen üzerinde sol 

tıklayarak kontur yapılacak yerlerin 

raport görüntüsünü  alınız.  

 

Resim 2.12.3. 

 Desenin şekline göre sargı kontur 

çizme komutunu veriniz.  

 Programın vereceği uyarıları dikkate alınız. 

 Bilgisayar faresinin sağ tuşuna basa-

rak işlemi onaylayınız. 

 Sargı kontur yapma işleminde başarılı ola-

madınız ise aynı işlemi tekrarlayınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
UYGULAMALI TEST 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet,  kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet  Hayır  

 DESENİ TAŞIMA   

1. Çizim yaptığınız deseni ekrana getirdiniz mi?   

2. Çizimi taşımak istediğiniz alanı seçtiniz mi?   

3. Araç çubuğunun sağ köşesine bilgisayar faresinin yar-

dımı ile sağ tıklayarak bulunan düzenleyici programlarından 

desenin üzerinde kullanılmak istenen şekil ve düzenlemeye 

göre program seçtiniz mi? 

  

4. Açılan pencereden deseni kopyalama simgesini farenin 

sol tuşu ile aktif hâle getirdiniz mi? 

  

5. Desenin üstüne gelerek bilgisayar faresinin sol tuşu ile 

tüm deseni seçtiniz mi? 

  

6. Bilgisayar faresinin sağ tuşuna basarak işlemi onayladı-

nız mı? 

  

7. Deseni tespit ettiğiniz taşıma noktasına bilgisayar faresi-

nin sol tuşuna basılı tutmadan sürüklediniz mi? 

  

8. Deseni yerleştirmek istediğiniz yere geldiğinizde bilgi-

sayar faresinin sol tuşuna basarak işlemi onayladınız mı? 

  

 DESENİ KOPYALAMA   

9. Çizim yaptığınız deseni ekrana getirdiniz mi?   

10. Araç çubuğunun sağ köşesine fare yardımı ile sağ tıkla-

narak bulunan düzenleyici programlarından desenin üzerinde 

kullanılmak istenen şekil ve düzenlemeye göre programlar 

seçtiniz mi? 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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11. Açılan pencereden deseni kopyalama simgesini bilgisa-

yar faresinin sol tuşu ile aktif hâle getirdiniz mi? 

  

12. Desenin üstüne gelerek bilgisayar faresinin sol tuşu ile 

tüm deseni veya istenilen kısmını kopyaladınız mı? 

  

13. Kopyama yaptığınız alanın üstünde bilgisayar faresinin 

sağ tuşuna tıklayarak işlemi onayladınız mı? 

  

 DESENİ SİLME   

14. Çizim yaptığınız deseni ekrana getirdiniz mi?   

15. Araç çubuğunun sağ köşesine fare yardımı ile sağ tıkla-

narak bulunan düzenleyici programlarından desenin üzerinde 

kullanılmak istenen şekil ve düzenlemeye göre programlar 

seçtiniz mi? 

  

16. Açılan pencereden deseni silme simgesini bilgisayar 

faresinin sol tuşu ile aktif  hâle getirdiniz mi? 

  

17. Desen üzerine gelerek bilgisayar faresinin sol tuşu ile 

tüm deseni veya istenilen kısmını sağdan sola doğru seçtiniz 

mi? 

  

18. Bilgisayar faresinin sağ tuşuna basarak işlemi onayladı-

nız mı? 

  

 DESENİ ÇOĞALTMA   

19. Çizim yaptığınız deseni ekrana getirdiniz mi?   

20. Çizimi çoğaltmak istediğiniz alanı seçtiniz mi?   

21. Araç çubuğunun sağ köşesine fare yardımı ile sağ tıkla-

narak bulunan düzenleyici programlarından desenin üzerinde 

kullanılmak istenen şekil ve düzenlemeye göre programlar 

seçtiniz mi? 

  

22. Açılan pencereden deseni çoğaltmak istediğiniz yöne 

göre istenilen kopyalama seçeneklerinden birinin simgesini 

bilgisayar faresinin sol tuşu ile aktif hâle getirdiniz mi? 
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23. Desenin üstüne gelerek bilgisayar faresinin sol tuşu ile 

tüm deseni istenen şekil ve düzenlemeye göre kopyaladınız 

mı? 

  

24. Bilgisayar faresinin sağ tuşuna basarak işlemi onayladı-

nız mı? 

  

25. Deseni, tespit ettiğiniz taşıma noktasından bilgisayar 

faresinin sol tuşuna basılı tutarak sürüklediniz mi? 

  

26. Deseni yerleştirmek istediğiniz yere geldiğinizde bilgi-

sayar faresinin sağ tuşuna basarak işlemi onayladınız mı? 

  

 SIKLIK AYARI YAPMA   

27. Çizim yaptığınız deseni ekrana getirdiniz mi?   

28. Araç çubuğunun sağ köşesine fare yardımı ile sağ tıkla-

narak bulunan düzenleyici programlarından desenin üzerinde 

kullanılmak istenen şekil ve düzenlemeye göre programlar 

seçtiniz mi? 

  

29. Açılan pencereden deseni sıklık ayarını yapmak istediği-

niz sargı çeşidine göre istenilen seçeneklerden birinin simgesi-

ni bilgisayar faresinin sol tuşu ile aktif hâle getirdiniz mi? 

  

30. Açılan pencerede sargı sıklığı ayarlarını belirleyerek 

bilgisayar faresinin sol tuşunu kullanarak onayladınız mı? 

  

31. Açılan yeni pencereden çıkış komutunu bilgisayar fare-

sinin sol tuşu ile komut vererek yaptığınız işlemi onayladınız 

mı? 

  

 NOKTA SİLME   

32. Çizim yaptığınız deseni ekrana getirdiniz mi?   

33. Araç çubuğunun sağ köşesine fare yardımı ile sağ tıkla-

narak bulunan düzenleyici programlarından desenin üzerinde 

kullanılmak istenen şekil ve düzenlemeye göre programlar 

seçtiniz mi? 
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34. Açılan pencereden deseni silme simgesini bilgisayar 

faresinin sol tuşu ile aktif  hâle getirdiniz mi? 

  

35. Desenin üstüne gelerek bilgisayar faresinin sol tuşu ile 

noktalama hatalarının istenilen kısmını sildiniz mi? 

  

36. Bilgisayar faresinin sağ tuşuna basarak işlemi onayladı-

nız mı? 

  

 DİKİŞ YÖNÜ   

37. Çizim yaptığınız deseni ekrana getirdiniz mi?   

38. Araç çubuğunun sağ köşesine fare yardımı ile sağ tıkla-

narak bulunan düzenleyici programlarından desenin üzerinde 

kullanılmak istenen şekil ve düzenlemeye göre programlar 

seçtiniz mi? 

  

39. Çizim yaptığınız desen üzerinde dikişin başlayacağı yö-

nü belirlediniz mi? 

  

40. Açılan yeni pencereden çıkış komutunu bilgisayar fare-

sinin sol tuşu ile komut vererek yaptığınız işlemi onayladınız 

mı? 

  

 BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ YÖNÜ   

41. Çizim yaptığınız deseni ekrana getirdiniz mi?   

42. Araç çubuğunun sağ köşesine fare yardımı ile sağ tıkla-

narak bulunan düzenleyici programlarından desenin üzerinde 

kullanılmak istenen şekil ve düzenlemeye göre programlar 

seçtiniz mi? 

  

43. Çizim yaptığınız desen üzerinde sol tıklayarak işleme 

başladınız mı? 

  

44. Çizim yaptığınız desen üzerinde dikişin başlayacağı yö-

nü belirlediniz mi? 

  

45. Bilgisayar faresi yardımı ile desen üzerinde soldan sağa 

doğru çizgiler çekerek başlama ve bitiş yönünüzü belirlediniz 
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mi? 

46. Bilgisayar faresinin sağ tuşuna basarak işlemi onayladı-

nız mı? 

  

 ZEMİN TARAMALARI   

47. Çizim yaptığınız deseni ekrana getirdiniz mi?   

48. Araç çubuğunun sağ köşesine fare yardımı ile sağ tıkla-

narak bulunan düzenleyici programlarından desenin üzerinde 

kullanılmak istenen şekil ve düzenlemeye göre programlar 

seçtiniz mi? 

  

49. Desen üzerinde zemin taraması yapacağınız alanı belir-

lediniz mi? 

  

50. Desen üzerinde zemin taraması yapılacak aralıkları fare-

nin sol tuşu ile zikzak çizerek belirlediniz mi? 

  

51. Farenizin sol tuşu ile zemin tarama işlemini gerçekleştir-

diniz mi? 

  

52. Bilgisayar faresinin sağ tuşuna basarak işlemi onayladı-

nız mı? 

  

 DÜĞÜMLER    

53. Çizim yaptığınız deseni ekrana getirdiniz mi?   

54. Araç çubuğunun sağ köşesine fare yardımı ile sağ tıkla-

narak bulunan düzenleyici programlarından desenin üzerinde 

kullanılmak istenen şekil ve düzenlemeye göre programlar 

seçtiniz mi? 

  

55. Punch menüsü üzerinde punch yapma simgesini aktif 

hâle getirdiniz mi? 

  

56. Desen üzerinde düğüm atılacak yerleri belirlediniz mi?   

57. Çizim yaptığınız desen üzerinde sol tıklayarak düğüm 

atılacak yerlere kelebek veya zikzak çizgileri attınız mı? 
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58. Açılan yeni pencerede çıkış komutunu bilgisayar faresi-

nin sol tuşu ile komut vererek yaptığınız işlemi onayladınız 

mı? 

  

 DİKİŞ KONTUR    

59. Çizim yaptığınız deseni ekrana getirdiniz mi?   

60. Araç çubuğunun sağ köşesine fare yardımı ile sağ tıkla-

narak bulunan düzenleyici programlarından desenin üzerinde 

kullanılmak istenen şekil ve düzenlemeye göre programlar 

seçtiniz mi? 

  

61. Punch menüsü üzerinde punch yapma simgesini aktif 

hâle getirdiniz mi? 

  

62. Desen üzerinde kontur yapılacak yerleri belirlediniz mi?   

63. Çizim yaptığınız desen üzerinde sol tıklayarak kontur 

yapılacak yerlerin raport görüntüsünü aldınız mı? 

  

64. Desenin şekline göre dikiş kontur çizme komutunu ver-

diniz mi? 

  

65. Bilgisayar faresinin sağ tuşuna basarak işlemi onayladı-

nız mı? 

  

 SARGI KONTUR   

66. Çizim yaptığınız deseni ekrana getirdiniz mi?   

67. Araç çubuğunun sağ köşesine fare yardımı ile sağ tıkla-

narak bulunan düzenleyici programlarından desenin üzerinde 

kullanılmak istenen şekil ve düzenlemeye göre programlar 

seçtiniz mi? 

  

68. Punch menüsü üzerinde punch yapma simgesini aktif 

hâle getirdiniz mi? 

  

69. Desen üzerinde kontur yapılacak yerleri belirlediniz mi?   

70. Çizim yaptığınız desen üzerinde sol tıklayarak kontur   
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yapılacak yerlerin raport görüntüsünü aldınız mı? 

71. Desenin şekline göre sargı kontur çizme komutunu ver-

diniz mi? 

  

72. Bilgisayar faresinin sağ tuşuna basarak işlemi onayladı-

nız 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–3 
 

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam 

sağlandığında ürüne uygun olarak desen ebadını değiştirebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

  Çevrenizde bulunan nakış firmalarında, çeşitli ebatlarda hazırlanmış desenleri 

ve uygulanmış ürünleri inceleyiniz. 

 
 

3. DESEN EBADI DEĞIŞTIRME 
 

3.1. Desen Ebadı Değiştirme 
 

İşleme yapılacak ürün ve kullanım yeri, desenin ebadı belirlenirken dikkate alınır. Ek-

ranın araç çubuğunda bulunan alet kutusundaki simge, aktif duruma getirilerek ebat değiş-

tirme menüsü açılır. Açılan menüden gerekli değerler verilerek yapılır. Fare (mause) yardımı 

ile genişletmek istenilen yöne göre programın altında oluşan değerler menüsü dikkate alına-

rak işlemler yapılır. 

 

 

 

Resim 3.1: Desen ebatı değiştirme simgesi 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 3.2: Desen ebat değişikliği yapılırken 

 

3.2. Desen çevirme 
 

Hazırlanmış olan desenin, kullanılacak ürüne bağlı yönünün değiştirilmesi gerekebilir. 

Örneğin bir tül için kullanılan desen istendiğinde istenilen açı ile döndürebilir ve istediğiniz 

konuma getirilebilir. 

 

 

 

Resim 3.3: Döndürme simgesi 

 

3.3. Deseni Yatay Aynalama 
 

Deseni yatay olarak ters çevirme işlemidir. Yatay olan kılavuz çizgilerine dikkat edile-

rek işlem gerçekleştirilmelidir. 

           

Resim 3.4: Aynalama simgesi 
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Resim 3.5: Yatay aynalama 

 

3.4. Deseni Dikey Aynalama 
 

Deseni dikey olarak ters çevirme işlemidir. Dikey olan kılavuz çizgilerine dikkat edi-

lerek işlem gerçekleştirilmelidir. 

          

Resim 3.6: Aynalama simgesi 

 

      

Resim 3.7: Dikey aynalama 
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3.5. Batış İşlemcisi 
 

Batış işlemcisi, sürekli aktif olmak zorundadır. Batış işlemcisi, desen ebatları değişik-

liğinde (döndürülüp çevrildiğinde) aynalama işleminde oluşabilecek bozulmaları engeller. 

 

3.6. Desen Çizdirme 
 

Desen taranıp bilgisayara atıldıktan sonra desen üzerinde yapılmak istenen düzenle-

meleri gösteren menüdür. 

 

Resim 3.8: Çizim menüsü simgeleri 

3.7. Kontrollü Yeniden Çizim 
 

Hazırlanan desenin brode makinesinde nasıl ve hangi sırada çalışacağını animasyon 

olarak gösteren menüdür. Hazırladığınız desen üzerinde kontrollü çizim yaparak bilgisayarlı 

brode makinesinde nasıl işleneceğini görebilirsiniz (desenin başlama ve bitişini, renk sırala-

masını vb.). 

 

 

Resim 3.9: Desen bilgi kartı menüsü ve simgesi 

 

 

Resim 3.10: Kontrollü yeniden çizim simgesi 
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3.8. Yeniden Çizim Kutusu 
 

Desen bitip punch işlemi de bittikten sonra yeniden desen oluşturmak için yeni çizim 

kutusu oluşturmak gerekir. Yeni çizim kutusu oluşturmak için açık olan programı kapatma-

dan çizilen deseni kütüphaneye kayıt ettikten sonra yeni çizim kutusu oluşturulur. 

 

Resim 3.11: Yeniden çizim kutusu oluşturma 

 

 

Resim3.12: Çizim menüsü simgeleri 
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UYGULAMA FAALİYETLERİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak desen ebatı değiştirme işlemini yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Deseni ekrana getiriniz.  Dikkatli çalışınız. 

 Araç çubuğunun sağ köşesine fare yar-

dımı ile sağ tıklanarak bulunan düzen-

leyici programlarından desenin üzerinde 

kullanılmak istenen şekil ve düzenle-

meye göre programlar seçiniz. 

 

 

Resim 3.1.1. 

 Açılan pencereden desen ebatı değiştir-

me simgesini bilgisayar faresinin sol tu-

şu ile aktif hâle getiriniz. 

 Desenin ebadını değiştirmek, sağa sola 

döndürmek (yatay-dikey aynalamak için) 

ve batış işlemcisini çalıştırmak için bu 

simgeyi kullanınız. 

 Yeni bir seçenek tablosu açılacaktır, 

dikkat ediniz. 

 Deseni sağdan sola doğru farenin yar-

dımı ile seçiniz. 

 Dikkatli çalışınız. 

 Deseni enine ve boyuna eşit bir şekilde 

değiştirecek iseniz, merkezden (ortadan) 

bilgisayar faresinin sol tuşu ile bir kez 

tıklayarak ileri-geri, sağa sola fareyi ha-

reket ettiriniz. 

 Deseninizde değişiklikler yaparken bo-

zulmasını engellemek için batış işlemci-

sinin aktif (işaretli) olması gerektiğini 

unutmayınız. 

 Programın alt çubuğunda değişen değer-

leri görebilirsiniz, dikkat ediniz. 

 Desenin boyuna değer değişikliğini 

yapmak istiyorsanız; desenin alt ya da 

üst tepe noktasından bir merkez belirle-

yerek aynı işlemi tekrar ediniz. 

 Deseninizde değişiklikler yaparken bo-

zulmasını engellemek için batış işlemci-

sinin aktif (işaretli) olması gerektiğini 

unutmayınız. 

 Programın alt çubuğunda değişen değer-

leri görebilirsiniz, dikkat ediniz. 

 Desenin enine değer değişikliğini yap-

mak istiyorsanız; desenin sağ ya da sol 

tepe noktasından bir merkez belirleye-

rek aynı işlemi tekrar ediniz. 

 Deseninizde değişiklikler yaparken bo-

zulmasını engellemek için batış işlemci-

sinin aktif (işaretli) olması gerektiğini 

unutmayınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ-1 
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Resim 3.1.2. 

 Programın alt çubuğunda değişen değer-

leri görebilirsiniz, dikkat ediniz. 

 Bilgisayar faresinin sağ tuşuna basarak 

işlemi onaylayınız. 

 Desen ebatı değiştirme işleminde başarılı 

olamadınız ise aynı işlemi tekrarlayınız. 
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Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak desen çevirme işlemini yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Deseni ekrana getiriniz.  Dikkatli çalışız. 

 Araç çubuğunun sağ köşesine fare yar-

dımı ile sağ tıklanarak bulunan düzen-

leyici programlarından desenin üzerinde 

kullanılmak istenen şekil ve düzenle-

meye göre programlar seçiniz. 

 Program seçimini istenen şekil ve düzen-

lemeye göre yapmaya dikkat ediniz. 

 Açılan pencereden deseni kopyalama 

simgesini bilgisayar faresinin sol tuşu 

ile aktif hâle getiriniz. 
 

 

Resim 3.2.1. 

 Desenin üstüne gelerek bilgisayar fare-

sinin sol tuşu ile sağdan sola doğru de-

seni seçme işlemini yapınız. 

 Deseni döndürmek istediğiniz yönü be-

lirlemeyi unutmayınız. 

 Desenin merkezinden bilgisayar faresi-

nin sol tuşu ile tıklayarak deseni istedi-

ğiniz yöne doğru çeviriniz. 

 

 Döndürme işlemi bitince bilgisayar 

faresinin sol tuşuna basarak işlemi 

onaylayınız. 

 Desen çevirme işleminde başarılı olama-

dınız ise aynı işlemi tekrarlayınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ-2 
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Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak deseni yatay aynalama işlemini yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Deseni ekrana getiriniz.  Dikkatli çalışınız. 

 Araç çubuğunun sağ köşesine fare 

yardımı ile sağ tıklanarak bulunan 

düzenleyici programlarından de-

senin üzerinde kullanılmak istenen 

şekil ve düzenlemeye göre prog-

ramlar seçiniz. 

 Program seçimini istenen şekil ve düzenleme-

ye göre yapmaya dikkat ediniz. 

 Desen aynalama simgesini bilgi-

sayar faresinin sol tuşu ile aktif 

hâle getiriniz. 
 

 

Resim 3.3.1. 

 Desenin üstüne gelerek bilgisayar 

faresinin sol tuşu ile sağdan sola 

doğru deseni seçme işlemini yapı-

nız. 

 Desen seçme işlemini sağdan sola yapmaya 

dikkat ediniz. 

 Yatay aynalama işlemini açılan 

pencerede onaylayınız. 

 Kılavuz çizgilerini dikkate alınız. 

 Açılan yeni pencerede çıkış komu-

tunu bilgisayar faresinin sol tuşu 

ile komut vererek yaptığınız işle-

mi onaylayınız. 

 Yatay aynalama işleminde başarılı olamadınız 

ise aynı işlemi tekrarlayınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ-3 
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Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak deseni dikey aynalama işlemini yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Deseni ekrana getiriniz.  Dikkatli çalışınız. 

 Araç çubuğunun sağ köşesine fare yar-

dımı ile sağ tıklanarak bulunan düzen-

leyici programlarından desenin üzerinde 

kullanılmak istenen şekil ve düzenle-

meye göre programlar seçiniz. 

 Program seçimini istenen şekil ve düzen-

lemeye göre yapmaya dikkat ediniz. 

 Desen aynalama simgesini bilgisayar 

faresinin sol tuşu ile aktif hâle getiriniz. 

 

 

Resim 3.5.1. 

 Desenin üstüne gelerek bilgisayar fare-

sinin sol tuşu ile sağdan sola doğru de-

seni seçme işlemini yapınız. 

 Açılan yeni penceredeki işlemleri dikka-

te alınız. 

 Dikey aynalama işlemini açılan yeni 

pencerede onaylayınız. 

 Kılavuz çizgilerini dikkate alınız. 

 Açılan yeni pencerede çıkış komutunu 

bilgisayar faresinin sol tuşu ile komut 

vererek yaptığınız işlemi onaylayınız. 

 Dikey aynalama işleminde başarılı ola-

madınız ise aynı işlemi tekrarlayınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ-4 
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Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak desen çizdirme işlemini yapınız. 

 

İşlem basamakları Öneriler 

 Desen çizim programının üzerine gele-

rek bilgisayar faresinin sol tuşu ile çift 

tıklayarak programı açınız. 

 Dikkatli çalışınız. 

 Araç çubuğunun sağ köşesine fare yar-

dımı ile sağ tıklanarak bulunan düzen-

leyici programlarından desenin üzerinde 

kullanılmak istenen şekil ve düzenle-

meye göre programlar seçiniz. 

 Araç çubuğu üzerinde menülerin aktif 

hâlde olması kullanım kolaylığı sağlaya-

caktır. 

 Arşiv simgesine tıklayınız. 

 

 

Resim 3.4.1. 

 Ekrana gelen taranmış desenlerden biri-

ni seçerek üzerine gelip çift tıklayınız. 

 Dikkatli çalışınız. 

 Araç çubuğunun sağ köşesine fare yar-

dımı ile sağ tıklanarak bulunan düzen-

leyici programlarından desenin üzerinde 

kullanılmak istenen şekil ve düzenle-

meye göre programlar seçiniz. 

 

Resim 3.4.2. 

 Desenin özelliğine göre çizim yapaca-

ğınız simgeyi seçiniz. 

 Simgeyi seçerken desen özelliğini göz 

önünde bulundurunuz. 

 Çizim işleminiz bitince bilgisayar fare-

sinin sağ tuşuna bir kez tıklayarak işle-

mi bitiriniz. 

 Desen çizdirme işleminde başarılı ola-

madınız ise aynı işlemi tekrarlayınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ-5 
 



 

 65 

 

Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak kontrollü yeniden çizim işlemini yapınız. 

 

İşlem basamakları Öneriler 

 Desen çizim programının üzerine gele-

rek bilgisayar faresinin sol tuşu ile çift 

tıklayarak programı açınız. 

 Dikkatli çalışınız. 

 Araç çubuğunun sağ köşesine fare yar-

dımı ile sağ tıklanarak bulunan düzen-

leyici programlarından desenin üzerinde 

kullanılmak istenen şekil ve düzenle-

meye göre programlar seçiniz. 

 Program seçimini istenen şekil ve düzen-

lemeye göre yapmaya dikkat ediniz. 

 Arşiv simgesine tıklayınız. 

 

 

Resim 3.6.1. 

 Çizilmiş desenlerden herhangi birini 

ekrana getiriniz. 

 Dikkatli çalışınız. 

 Araç çubuğunun sağ köşesine fare yar-

dımı ile sağ tıklanarak bulunan düzen-

leyici programlarından desenin üzerinde 

kullanılmak istenen şekil ve düzenle-

meye göre programlar seçiniz. 

 Araç çubuğu üzerinde menülerin aktif 

hâlde olması kullanım kolaylığı sağlaya-

caktır. 

 Desenin çizimini tekrarla seçeneğine 

tıklayınız. 

 

 

Resim 3.6.2. 

 Kontrollü yeniden çizim işleminiz bitin-

ce bilgisayar faresinin sağ tuşuna bir 

kez tıklayarak işlemi bitiriniz. 

 Kontrollü yeniden çizim işleminde başa-

rılı olamadınız ise aynı işlemi tekrarlayı-

nız. 

UYGULAMA FAALİYETİ-6 
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Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak yeniden çizim kutusu oluşturunuz. 

  

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çizim yaptığınız deseni kütüphaneye 

kayıt ediniz. 

 Çizim yaptığınız deseni kayıt işlemini 

yapmadınız ise çıkan uyarıları takip edi-

niz. 

 Programın sağ köşesinde yer alan desen 

çıkış simgesinden (X) deseni kapatınız. 

 Dikkatli çalışınız. 

 Araç çubuğunun sağ köşesine fare yar-

dımı ile sağ tıklanarak bulunan düzen-

leyici programlarından desenin üzerin-

de kullanılmak istenen şekil ve düzen-

lemeye göre programlar seçiniz. 

 Program seçimini istenen şekil ve düzen-

lemeye göre yapmaya dikkat ediniz. 

 Arşiv simgesine tıklayınız. 

 

 

Resim 3.7.1. 

 Açılan yeni pencerede desen adı, iplik 

kalınlığı, sıklık ayarı, desen numarası, 

desenci adı gibi bilgileri yazınız. 

 Açılan yeni penceredeki uyarıları dikkate 

alınız. 

 Açılan yeni pencerede tamam ‘’OK’’ 

simgesine basarak yeni çizim kutusunu 

oluşturunuz. 

 Yeni çizim kutusu oluşturma işleminde 

başarısız olduysanız işlem basamaklarını 

tekrarlayınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ-7 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
UYGULAMALI TEST 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet,  kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

 Desen ebatı değiştirme   

1. Deseni ekrana getirdiniz mi?   

2. Araç çubuğunun sağ köşesine fare yardımı ile sağ tıklana-

rak bulunan düzenleyici programlarından desenin üzerinde kul-

lanılmak istenen şekil ve düzenlemeye göre programlar seçtiniz 

mi? 

  

3. Açılan pencereden desen ebatı değiştirme simgesini bilgi-

sayar faresinin sol tuşu ile aktif hâle getirdiniz mi? 

  

4. Deseni sağdan sola doğru farenin yardımı ile seçtiniz mi?   

5. Deseni enine ve boyuna eşit bir şekilde değiştirecek iseniz, 

merkezden (ortadan) bilgisayar farenin sol tuşu ile bir kez tıkla-

yarak ileri-geri, sağa sola fareyi hareket ettirdiniz mi? 

  

6. Desenin boyuna değer değişikliğini yapmak istiyorsanız; 

desenin alt ya da üst tepe noktasından bir merkez belirleyerek 

aynı işlemi tekrar ettiniz mi? 

  

7. Desenin enine değer değişikliğini yapmak istiyorsanız; 

desenin sağ ya da sol tepe noktasından bir merkez belirleyerek 

aynı işlemi tekrar ettiniz mi? 

  

8. Bilgisayar faresinin sağ tuşuna basarak işlemi onayladınız 

mı? 

  

 Desen çevirme   

9. Deseni ekrana getirdiniz mi?   

10. Araç çubuğunun sağ köşesine fare yardımı ile sağ tıklana-   
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rak bulunan düzenleyici programlarından desenin üzerinde kul-

lanılmak istenen şekil ve düzenlemeye göre programlar seçtiniz 

mi? 

11. Açılan pencereden deseni kopyalama simgesini bilgisayar 

faresinin sol tuşu ile aktif hâle getirdiniz mi? 

  

12. Desenin üstüne gelerek bilgisayar faresinin sol tuşu ile 

sağdan sola doğru deseni seçme işlemini yaptınız mı? 

  

13. Desenin merkezinden bilgisayar faresinin sol tuşu ile tık-

layarak deseni istediğiniz yöne doğru çevirdiniz mi? 

  

14. Döndürme işlemi bitince bilgisayar faresinin sol tuşuna 

basarak işlemi onayladınız mı? 

  

 Deseni yatay aynalama   

15. Deseni ekrana getirdiniz mi?   

16. Araç çubuğunun sağ köşesine fare yardımı ile sağ tıklana-

rak bulunan düzenleyici programlarından desenin üzerinde kul-

lanılmak istenen şekil ve düzenlemeye göre programlar seçtiniz 

mi? 

  

17. Desen aynalama simgesini bilgisayar faresinin sol tuşu ile 

aktif hâle getirdiniz mi? 

  

18. Desenin üstüne gelerek bilgisayar faresinin sol tuşu ile 

sağdan sola doğru deseni seçme işlemini yaptınız mı? 

  

19. Yatay aynalama işlemini açılan pencerede onayladınız mı?   

20. Açılan yeni pencerede çıkış komutunu bilgisayar faresinin 

sol tuşu ile komut vererek yaptığınız işlemi onayladınız mı? 

  

 Deseni dikey aynalama   

21. Deseni ekrana getirdiniz mi?   

22. Araç çubuğunun sağ köşesine fare yardımı ile sağ tıklana-

rak bulunan düzenleyici programlarından desenin üzerinde kul-

lanılmak istenen şekil ve düzenlemeye göre programlar seçtiniz 

  



 

 69 

mi? 

23. Desen aynalama simgesini bilgisayar faresinin sol tuşu ile 

aktif hâle getirdiniz mi? 

  

24. Desenin üstüne gelerek bilgisayar faresinin sol tuşu ile 

sağdan sola doğru deseni seçme işlemini yaptınız mı? 

  

25. Dikey aynalama işlemini açılan pencerede onayladınız 

mı? 

  

26. Açılan yeni pencerede çıkış komutunu bilgisayar faresinin 

sol tuşu ile komut vererek yaptığınız işlemi onayladınız mı? 

  

 Desen çizdirme   

27. Desen çizim programının üzerine gelerek bilgisayar fare-

sinin sol tuşu ile çift tıklayarak programı açtınız mı? 

  

28. Araç çubuğunun sağ köşesine fare yardımı ile sağ tıklana-

rak bulunan düzenleyici programlarından desenin üzerinde kul-

lanılmak istenen şekil ve düzenlemeye göre programlar seçtiniz 

mi? 

  

29. Arşiv simgesine tıkladınız mı?   

30. Ekrana gelen taranmış desenlerden birini seçerek üzerine 

gelip çift tıkladınız mı? 

  

31. Araç çubuğunun sağ köşesine fare yardımı ile sağ tıklana-

rak bulunan düzenleyici programlarından desenin üzerinde kul-

lanılmak istenen şekil ve düzenlemeye göre programlar seçtiniz 

mi? 

  

32. Desenin özelliğine göre çizim yapacağınız simgeyi seçti-

niz mi? 

  

33. Çizim işleminiz bitince bilgisayar faresinin sağ tuşuna bir 

kez tıklayarak işlemi bitirdiniz mi? 

  

 Kontrollü yeniden çizim   

34. Desen çizim programının üzerine gelerek bilgisayar fare-   
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sinin sol tuşu ile çift tıklayarak programı açtınız mı? 

35. Araç çubuğunun sağ köşesine fare yardımı ile sağ tıklana-

rak bulunan düzenleyici programlarından desenin üzerinde kul-

lanılmak istenen şekil ve düzenlemeye göre programlar seçtiniz 

mi? 

  

36. Arşiv simgesine tıkladınız mı?   

37. Çizilmiş desenlerden herhangi birini ekrana getirdiniz mi?   

38. Araç çubuğunun sağ köşesine fare yardımı ile sağ tıklana-

rak bulunan düzenleyici programlarından desenin üzerinde kul-

lanılmak istenen şekil ve düzenlemeye göre programlar seçtiniz 

mi? 

  

39. Desenin çizimini tekrarla seçeneğine tıkladınız mı?   

40. Kontrollü yeniden çizim işleminiz bitince bilgisayar fare-

sinin sağ tuşuna bir kez tıklayarak işlemi bitirdiniz mi? 

  

 Yeniden çizim kutusu   

41. Çizim yaptığınız deseni kütüphaneye kayıt ettiniz mi?   

42. Programın sağ köşesinde yer alan desen çıkış simgesinden 

(X) deseni kapattınız mı? 

  

43. Araç çubuğunun sağ köşesine fare yardımı ile sağ tıklana-

rak bulunan düzenleyici programlarından desenin üzerinde kul-

lanılmak istenen şekil ve düzenlemeye göre programlar seçtiniz 

mi? 

  

44. Arşiv simgesine tıkladınız mı?   

45. Açılan yeni pencerede desen adı, iplik kalınlığı, sıklık 

ayarı, desen numarası, desenci adı gibi bilgileri yazdınız mı?. 

  

46. Açılan yeni pencerede tamam ‘’OK’’ simgesine basarak 

yeni çizim kutusunu oluşturdunuz mu? 
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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–4 
E FAALİYETİ–2 

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam 

sağlandığında bilgisayarın çalışma sistematiğine göre disket işlemlerini yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Çevrenizde bulunan desen ve nakış firmalarında desen kaydetme ve formatlama 

işlemlerini inceleyerek sonuçlarını sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

4. DİSKET İŞLEMLERI 
 

4.1. Disket Biçimlendirme 
 

Disket biçimlendirme diğer adıyla formatlama disketin brode makinesinin ayarlayabi-

leceği bir biçime sokulması demektir.  

 

Disketler ilk alındıklarında hangi bilgisayarda ya da makinede kullanılacaklarsa ona 

göre biçimlendirme gerekir. Biçimlendirme işlemi, disketteki tüm bilgileri silerek disketi 

yeniden kullanıma hazır hâle getirir. 

 

 

Resim.4.1: Disket 
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Resim4.2: Disket biçimlendirme menüsü 

4.2. Makine Özelliğine Göre 
 

Punchlanan desen, bilgisayarın ve brode makinesinin özelliğine göre kayıt işlemi dis-

kete yapılmalıdır. Makinenin özelliğine dikkat edilmezse desen makineye taşındığı zaman 

brode makinesinde desen açılmayabilir. 

 

4.3. Disket Formatlama 
 

Disket biçimlendirme diğer adıyla formatlama disketin brode makinesinin ayarlayabi-

leceği bir biçime sokulması demektir.  

 

Disketler ilk alındıklarında hangi bilgisayarda ya da makinede kullanılacaklarsa ona 

göre biçimlendirme gerekir. Biçimlendirme işlemi disketteki tüm bilgileri silerek yeniden 

kullanıma hazır hâle getirir. 
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Resim4.3: Disket menüsü ve disket biçimlendirme simgesi 

 

4.4. Disketten Okuma 
 

Diskette kayıtlı olan desenleri görmek için dosyadan ‘oku’ komutunun verilmesi gere-

kir. Disketten oku penceresi açılır ve açılan pencereden desen seçilip oku tuşuna basılır. Be-

lirlenen desen ekrana gelir. Bu pencereden, gerekli görüldüğü durumlarda, disketteki desen 

de sil komutu ile silinebilir. 

 

 

 

Resim.4.4: Disket menüsü ve disket okuma simgesi 

 

 

Resim.4.5:Disket okuma 
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4.5. Cf Karta Desen Yükleme 
 

Bazı brode makinelerinde disket yerine CF (CompactFlash) kart ile desen yüklemesi 

yapılmaktadır. Makinenin markası ve modeli dikkate alınarak yükleme gerektiğinde kulla-

nılmak üzere hazırlanan desen, CF (CompactFlash) karta da kaydedilebilir. 

 

4.6. CD’ye Desen Yükleme 
 

Bilgisayarda CD sürücüsünün standart olarak kullanılması sonucu depolama aygıtı 

olarak CD kullanılmaya başlanmıştır. CD’lerin üzerinde kullanım alanının ne kadar olduğu 

yazılır. Kullanım alanından fazla bilgiyi kaydetmez. CD’ye dosyaları veya klasörleri kopya-

ladıktan sonra dosyaların kopyalandığını onaylamak için kontrol etmeyi unutmayınız. 

 

 

Resim.4.6: CD 

 

NOT: Kullanacağınız desen programı; araç gereçler, marka ve özelliklerine göre deği-

şiklik gösterebilir. Bu gibi durumlarda kullanma kılavuzundan veya teknisyenlerden yardım 

alınız. 
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UYGULAMA FAALİYETLERİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak disket biçimlendirme veya formatlama iş-

lemini yapınız. 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Disketinizi bilgisayardaki disket yuvası-

na takınız. 

 Yabancı bir disket elinizde ise ve içinde-

ki bilgilerden emin değilseniz silerek 

değil formatlayarak kullanınız. 

 Dosyadan disket formatlama komutunu 

veriniz. 

 Disket formatlarken brode makinesinin 

markasını dikkate alınız. 

 

 

 

Resim 4.1.1. 

 Açılan pencerenin solundaki disket tip-

lerinden kullandığınız makinenin tipini 

seçiniz. 

 Yaygın disket tipleri TAJIMA, ZSK ve 

BARUDAN’dır, unutmayınız. 

 Format tuşuna basınız.  İşlemi bitirip formatı tamamladığına dair 

mesajı bekleyiniz.  

 Hata mesajı çıkarsa disket bozuk olabi-

leceği için disketi değiştiriniz.  

 Disket atmaktan çekinmeyiniz. Kayıp 

edeceğiniz bilgi disketten daha pahalı 

olabilir, unutmayınız. 

 Disketi çıkarma tuşuna basarak bilgisa-

yardan çıkartınız. 

 Disket biçimlendirme ya da formatlama 

işleminde başarısız olduysanız işlem ba-

samaklarını tekrar ediniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ-1 
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Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak disket okuma işlemini yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Disketi bilgisayara takınız.  Okutmadan önce virüs taraması yapınız. 

 Dosyadan ‘’disketten oku’’ komutunu 

veriniz. 

 

 

Resim 4.2.1. 

 Disket tipi bilinmiyorsa belirle tuşuna 

basınız.  

 Sistem disketin tipini belirleyip içinde 

bulunan desenleri sağ tarafta listeler, 

unutmayınız. 

 Açılan pencerede bulunan disket tipi 

listesinden disket tipini seçiniz. 

 Desen okunup ekrana gelecektir, unut-

mayınız. 

 İstenen deseni seçerek üzerine bilgisa-

yar faresi ile çift tıklayınız veya ‘AÇ’ 

komutunu veriniz. 

 Dikkatli çalışınız. 

 Program üzerinde herhangi bir yere 

bilgisayar faresi ile sol tıklayarak işlemi 

onaylayınız. 

 Diskette kaydın olup olmadığını tekrar 

içini açarak kontrol ediniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ-2 
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Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak CF karta desen yükleme işlemini uygula-

yınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 CF kartı bilgisayara takınız.  Okutmadan önce virüs taraması yapınız. 

 Desen programını açınız.  Dikkatli çalışınız. 

 Deseni ekrana getiriniz.  CF kartları sıcak ve nemli ortamlardan 

uzak tutunuz. 

 Dosya menüsüne giriniz.  İşlem sırasını karıştırmayınız. 

 Yeni adla kaydet komutunu veriniz.  Deseninize ad vermeyi unutmayınız. 

 Deseninizin dosya tipini seçmeyi unut-

mayınız. 

 Açılan pencerenin üst bölümündeki 

sürücüden bilgisayarıma giriniz. 

 Dikkatli çalışınız. 

 Bilgisayarım menüsün den CF kartınızı 

bulunuz. 

 İşlem sırasını takip ediniz. 

 Kaydetmek için onaylayınız.  Kaydetme işlemini dikkatli yapınız. 

 CF kartınızı bilgisayarınızdan çıkarınız.  CF karta desen yükleme konusunda 

başarısız oldu iseniz işlem basamaklarını 

tekrarlayınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ-3 
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Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak CD ye desen yükleme işlemini yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 CD kaydediciye boş bir yazılabilir CD 

koyunuz. 

 Aşağıdakilerden birini kullanınız. 

 Kaydedilebilir CD (CD-R) 

 Yeniden yazılabilir CD (CD-R) 

 Başlat'ı ve Bilgisayarımı tıklayınız.  İşlem sırasını takip ediniz. 

 CD'ye kopyalamak istediğiniz dosya 

veya klasörleri tıklayınız. 

 Dikkatli çalışınız. 

 Öge kopyala iletişim kutusunda, CD 

kayıt aygıtını, sonra da Kopyala'yı tıkla-

yınız. 

 Dosyaları resim dosyaları görevleri al-

tında resimlerim klasöründe yer alıyor-

sa, CD’ye kopyala veya tüm ögeleri 

CD’ye kopyalayı tıklayınız. 

 Bilgisayarımda CD kayıt aygıtını çift 

tıklatın.  

 Windows, dosyaların CD'ye kopyalan-

madan önce konduğu geçici alanı görün-

tüler. 

 CD'ye kopyalamayı istediğiniz dosya ve 

klasörlerin CD'ye Yazılmaya Hazır 

Dosyalar  adı altında görüntülendiğini 

doğrulayınız. 

 CD Yazma Görevleri altında, bu dosya-

ları CD'ye yaz seçeneğini tıklatın.  

 CD yazma işleminden sonra tekrar 

CD’yi açarak kopyayı kontrol etmeyi 

unutmayınız. 

 Sihirbazdaki yönergeleri izleyiniz.  İşlem sırasını karıştırmayınız. 

 İşleminiz bittiğinde CD’yi bilgisayardan 

çıkartınız. 

 CD’ye desen yükleme işleminde başarı-

sız oldu iseniz işlem basamaklarını tek-

rar ediniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ-4 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
UYGULAMALI TEST 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet,  kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

 Disket biçimlendirme veya formatlama    

1. Disketinizi bilgisayardaki disket yuvasına taktınız mı?   

2. Dosyadan disket formatlama komutunu verdiniz mi?   

3. Açılan pencerenin solundaki disket tiplerinden kullandığı-

nız makinenin tipini seçtiniz mi? 

  

4. Format tuşuna bastınız mı ?   

5. Disketi çıkarma tuşuna basarak bilgisayardan çıkarttınız 

mı? 

  

 Disket okuma   

6. Disketi bilgisayara taktınız mı?   

7. Dosyadan ‘’disketten oku’’ komutunu verdiniz mi?   

8. Açılan pencerede bulunan disket tipi listesinden disket 

tipini seçtiniz mi? 

  

9. İstenen deseni seçerek üzerine bilgisayar faresi ile çift 

tıklattınız mı  veya ‘AÇ’ komutunu verdiniz mi? 

  

10. Program üzerinde herhangi bir yere bilgisayar faresi ile sol 

tıklayarak işlemi onayladınız mı? 

  

 CF karta desen yükleme   

11. CF kartı bilgisayara taktınız mı?   

12. Desen programını açtınız mı?   

13. Deseni ekrana getirdiniz mi?   

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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14. Dosya menüsüne girdiniz mi?   

15. Yeni adla kaydet komutunu verdiniz mi?   

16. Açılan pencerenin üst bölümündeki sürücüden bilgisaya-

rıma girdiniz mi? 

  

17. Bilgisayarım menüsünden CF kartınızı buldunuz mu?   

18. Kaydetmek için onayladınız mı?   

19. CF kartınızı bilgisayarınızdan çıkarttınız mı?   

 CD ye desen yükleme   

20. CD kaydediciye boş bir yazılabilir CD koydunuz mu?   

21. Başlat'ı ve Bilgisayarımı tıklattınız mı?   

22. CD'ye kopyalamak istediğiniz dosya veya klasörleri tıklat-

tınız mı? 

  

23. Öge kopyala iletişim kutusunda, CD kayıt aygıtını, sonra 

da Kopyala'yı tıklattınız mı? 

  

24. Bilgisayarımda CD kayıt aygıtını çift tıklattınız mı?   

25. CD Yazma Görevleri altında, Bu dosyaları CD'ye 

yaz seçeneğini tıklattınız mı? 

  

26. Sihirbazdaki yönergeleri izlediniz mi?   

27. İşleminiz bittiğinde CD’ yi bilgisayardan çıkarttınız 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–5 

 
 

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam 

sağlandığında programın çalışma sistematiğine göre desen bilgi kartı oluşturabileceksiniz. 

 

 

 

 Desen bilgi kartı oluşturulmasının firmalara ne gibi kolaylıklar sağladığını; çev-

renizdeki firmalardan araştırınız. 

 

5. DESEN BILGI KARTI OLUŞTURMA 
 

5.1. Desen Bilgi Kartı Oluşturma 
 

Simgesi aktif konumda iken açılan pencereden desen dataları, desen türleri, kategori-

ler, müşteri bilgileri, iplik seçenekleri gibi hazırlanan desene ait bilgilere ulaşmak mümkün-

dür. Bu bilgilere ulaşmak için desen hazırlandıktan sonra bilgilerin girilmesi gerekmektedir. 

Aynı zamanda arşivleme ve desene ait tüm bilgiler, her zaman saklı kalacaktır. 

 

 

 

Resim 5.1: Desen bilgi kartı simgesi 
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5.2. Desen Dataları 
 

Desen datalarında; desene ait olan renk, aplike sayıları, desene ait notlar, desen ile il-

gili yorumlarınızı ve desenin yapılış tarihinizi kaydedebilirsiniz. Yapılan bu işlem ile deseni-

niz ile ilgili bilgilere ulaşabileceksiniz. 

 

 

Resim. 5.2:Desen dataları kayıt ekranı 

 

5.3. Desen Türleri 
 

Desenlerinizi, açılan pencerede bulunan kategoriye uygun bölüme kod vererek kayıt 

işleminizi yapmanızı sağlayacaktır. Desenlerinizi sonraki zamanlarda ararken kod ve katego-

ri seçtiğinizde desenlerinize kolaylıkla ulaşmanızı sağlayacaktır. 

 

5.4. Desen İstatistikleri 
 

90 ° ya da daha küçük açılı keskin dönüşlerde, ilk vuruşta uzun atlama yapmamalıdır. 

Özellikle güpür üretiminde bu hususa çok dikkat etmek gerekir.  

Herhangi bir düz dikiş üzerinden ikinci kez geçilmesi gerekirse mümkün olduğu kadar 

ilk işlenen noktalara değil de bu noktaların sağına veya soluna (1-2 mm.) vurularak çapraz 

gidilmelidir. 

 

Boyahanede yapılacak işleme göre bu yüzdeler değişebilir. Örneğin; güpür için %10, 

aplik için %5, tül için %3 gibi değerler alabilir. Değer eksi (–) olarak verilerek sargıların 

inceltilmesi sağlanabilir. Maksimum çekme mesafesi, sistemin çekme payını verirken kulla-

nacağı sınır değerini belirler. Bu değer, çekme payı yüzdesinin yarısı kadar verilebilir(5’e 3 

veya 10’a 5 gibi).Bu değer verilemezse çekme payı uygulanmaz. 
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5.5. Müşteri Bilgileri 
 

Deseni yapıp bitirdikten sonra müşteri bilgileri girişi yapılmaktadır. Daha önceden ay-

nı kişi için desen yapılmış ise sadece kaydının yapılması yeterlidir; fakat ilk defa desen yapı-

lıyor ise, kişinin tanımlanması gerekmektedir. 

 

5.6. İplik Bilgileri 
 

Brode makinelerinde kullanılan en önemli materyal iplerdir. İpler direk işleme kabili-

yeti, performansı, tuşesi ve hata oranı ile birebir ilintilidir. İp kalınlıklarını seçerken tecrübe-

ye dayalı bir gözle bakarsak işin %60’ını hâlletmiş oluruz. En önemli noktalardan biri de ipin 

büküm şekli ve yönüdür. Makinelerde mekik yönüne ters yönde ve fiskesi tam yapılmış ipler 

tercih edilmelidir. Şunu asla unutmamalıyız ki ip seçimi çok hassastır. Ekonomi yapacağız 

diye yapılan her yanlış hareket; bize brode hatası olarak geri gelmektedir. Detaylı inceleme 

yapıldığında;  bu yanlışlık sonucu işçi maliyeti, depo maliyeti ve termin kayıpları gibi bizi 

güçsüz ve rekabetten uzak hâle getirmektedir. Ayrıca malın görüntüsü de istenildiği gibi çok 

efektif olmamaktadır.  Genellikle ipin ham maddesi polyesterdir. Makine üzerindeki iğneleri 

değiştirerek 100 denyeden yaklaşık 1200 denyeye kadar ip kalınlıklarıyla çalışılabilinmekte-

dir. 

 

NOT: Kullanacağınız desen programı; araç gereçler, marka ve özelliklerine göre deği-

şiklik gösterebilir. Bu gibi durumlarda kullanma kılavuzundan veya teknisyenlerden yardım 

alınız. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak desen bilgi kartı oluşturunuz. 

  

İşlem Basamakları Öneriler 

 Deseninizi hazırlayınız.  Dikkatli çalışınız. 

 Araç çubuğunun sağ köşesine 

fare (mause) yardımı ile sağ tık-

lanarak bulunan düzenleyici 

programlarından desenin üzerin-

de kullanılmak istenen şekil ve 

düzenlemeye göre programlar 

seçiniz. 

 Program seçimini istenen şekil ve düzenlemeye 

göre yapmaya dikkat ediniz. 

 Desen bilgi kartı oluşturma sim-

gesine tıklayınız. 

 

 

Resim 5.1.1. 

 Açılan pencereyi takip ediniz. 

 Desen datalarını işleyiniz. 

 Desen türlerini işleyiniz. 

 Müşteri bilgilerini işleyiniz. 

 İplik bilgilerini işleyiniz. 

 Yeni pencere açılacaktır, dikkat ediniz.  
 

 

Resim. 5.1.2. 

 Deseni yaptığınız tarihi işleyiniz.  Düzenli olunuz. 

 Desen hakkındaki önemli hatır-

latıcı bilgileri yazınız. 

 Bilgilerinizi doldururken dikkatli olunuz. 

 Desenin kodunu giriniz.  Dikkatli çalışınız. 

 Desen bilgi kartı menüsündeki 

istatistik kısmını doldurunuz. 

 İşlem basamaklarını atlamayınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Müşteri bilgilerini işleyiniz.  Bilgilerde hata yapmamaya dikkat ediniz. 

 İplik bilgilerinizi işleyiniz.  Dikkatli çalışınız. 

 İşleminiz bittiğinde yeni pence-

redeki onaylama butonuna basa-

rak işleminizi tamamlayınız. 

 Desen bilgi kartı oluşturma işleminde başarısız 

oldu iseniz uygulama faaliyetini tekrar ediniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
UYGULAMALI TEST 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet,  kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme ölçütleri Evet  Hayır  

 Desen bilgi kartı oluşturma   

1. Deseninizi hazırladınız mı?   

2. Araç çubuğunun sağ köşesine fare (mause) yardımı ile sağ 

tıklanarak bulunan düzenleyici programlarından desenin üzerin-

de kullanılmak istenen şekil ve düzenlemeye göre programlar 

seçtiniz mi? 

  

3. Desen bilgi kartı oluşturma simgesine tıkladınız mı?   

4. Açılan pencereyi takip ettiniz mi?   

5. Deseni yaptığınız tarihi işlediniz mi?   

6. Desen hakkındaki önemli hatırlatıcı bilgileri yazdınız mı?   

7. Desenin kodunu girdiniz mi?   

8. Desen bilgi kartı menüsündeki istatistik kısmını doldurdu-

nuz mu? 
  

9. Müşteri bilgilerini işlediniz mi?   

10. İplik bilgilerinizi işlediniz mi?   

11. İşleminiz bittiğinde yeni penceredeki onaylama butonuna 

basarak işleminizi tamamladınız mı? 
  

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-

vaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–6 
 

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam 

sağlandığında programın çalışma sistematiğine göre kütüphaneye desen kaydı yapabilecek-

siniz. 

 

 

 

 Çevrenizde bulunan nakış ve desen firmalarında, önceden yapılmış desenlerin 

kütüphaneye kaydedilmesi ile ilgili araştırmalar yaparak sınıftaki arkadaşları-

nızla paylaşınız. 

 

6. KÜTÜPHANEYE DESEN KAYDETME 
 

6.1. Kütüphaneye Desen Yükleme 
 

Hazırlamış olduğunuz desenleri, program içinde var olan kütüphaneye yüklenmesi, 

gerekli zamanlarda bize kolaylık sağlaması açısından önemlidir. İyi bir arşivleme sistemi, 

çalışmalarda verimliliği artıracaktır. Arşivleme işlemi yapılmadan önce desen bilgi kartının 

doldurulması gerekmektedir. 

 

 

 

Resim 6.1: Kütüphane simgesi 

6.2. Kütüphaneden Desen Çağırma 
 

Kütüphaneye önceden kaydedilmiş desenleri gerekli durumlarda tekrar alabilir, bazı 

bölümlerini değiştirebilir, eklemeler yapabilir veya farklı desenlerle kompozisyonlar oluştu-

rabilirsiniz. Bilgisayarınızda çok sayıda desen yüklü ise kaydetmiş olduğunuz deseninizin 

kategorisini bilmek gerekir. Kategori ve desen adının, adres niteliği taşıdığı unutulmamalıdır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–6 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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6.3. Arşiv Hazırlama 
 

Çizilen desenlerin üretim yapılana kadar veya bu desenin tekrar imalat talimatı gelene 

kadar saklandığı gizli klasörlere çizim arşivi denir. Bu klasörler daha sonra açılarak desen 

yeni düzenlemeyle ya da eski hâliyle saklanır, silinmesi engellenir. Arşiv desenlerin kaybol-

maması açısından büyük önem taşır. 

 

 

Resim 6.2: Arşiv oluşturma 

 

Yapılan her çalışma; gerektiğinde kolay bulunması ve incelenip düzeltilebilmesi için 

özelliklerine veya adlarına göre tasnif edilir. Çizim talimatında ölçülendirilmiş olan arşiv 

klasörlerine bazı desen programlarında sadece desen olarak; başka bir desen programında 

ise, desen ve zincir programı birleştirilerek saklanır. Arşiv düzenlemesini kendi otomatik 

olarak alfabetik sıraya göre yapar. 
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Resim 6.3: Arşiv 

 

NOT: Uygulamalarınızı yaparken çalışmış olduğunuz desen programının özelliklerini 

dikkate alınız. 
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UYGULAMA FAALİYETLERİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak kütüphaneye desen yükleme işlemini ya-

pınız. 

  

İşlem Basamakları Öneriler  

 Deseni ekrana getiriniz.  Dikkatli çalışınız. 

 Düzenleme menüsüne giriniz.  Zamanınızı iyi kullanınız. 

 Deseninizi kaydetmek için kütüphane 

simgesine tıklayınız. 

 

Resim 6.1.1. 

 Karşınıza bir menü penceresi gelecektir, 

unutmayınız. 

 Deseninize yeni ad veriniz.  Hazırladığınız deseni hatırlatacak isim 

yazmanız deseni kütüphaneden çağırır-

ken hatırlamanız bakımından kolaylık 

olacaktır, unutmayınız. 

 İşleminiz bittiğinde fareniz ile tamam 

seçeneğini tıklayınız. 

 İşleminizi onaylamayı unutmayınız. 

 Kaydettiğiniz deseni görmek için kütüp-

hane simgesine tekrar tıklayınız. 

 Desenin kaydedip etmediğinizi kontrol 

ediniz. 

 Açılan pencerede deseninizi çift tıklaya-

rak açınız. 

 Kütüphaneye desen yükleme işleminde 

başarısız oldu iseniz işlem basamaklarını 

tekrarlayınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ-1 
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Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak kütüphaneden desen çağırma işlemini ya-

pınız. 

  

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kütüphane simgesine farenin sol tuşu ile 

tıklayınız.  

 

Resim 6.2.1. 

 Simge seçilerek alan içine girilmiş ola-

caktır, unutmayınız. 

 Ekrana gelen katalogdan istenen deseni 

sol tıklayınız. 

 Çağırmak istediğiniz desen olduğundan 

emin olunuz. 

 Tamam tuşuna tıklayınız  Seçilen desen blok hâlinde ekrana gele-

cektir, unutmayınız 

 Bloğu istediğiniz yere taşıyarak bırakı-

nız. 

 Taşıdığınız yerin doğru olduğundan 

emin olunuz. 

 Üzerine sağ fare tuşu ile basınız.  Karşınıza menü penceresi açılacaktır, 

unutmayınız. 

 Açılan menüden ‘BİTTİ’ komutunu 

veriniz. 

 Desen bu konuma yapıştırılmış olur, 

unutmayınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ-2 
 



 

 94 

 
Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak arşiv oluşturunuz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Bilgisayar ekranında bilgisayar faresinin 

sağ tuşuna basınız. 

 Dikkatli çalışınız. 

 Açılan yeni ekranda bilgisayar faresinin 

sol tuşu ile yeni klasör simgesine tıkla-

yınız. 

 Zamanınızı iyi kullanınız. 

 Klasöre desenin özelliklerine veya adla-

rına göre isim veriniz. 

 Klasöre isim vermeyi unutmayınız. 

 Deseninizi ekrana getiriniz.  İşlem sırasına dikkat ediniz. 

 Deseninizi kaydetmek için kütüphane 

simgesine bilgisayar faresinin sol tuşu 

ile tıklayınız. 

 Karşınıza bir menü penceresi gelecektir, 

unutmayınız. 

 

Resim.6.1. 

 Deseninize yeni ad veriniz. 

 

Resim.6.2. 

 Hazırladığınız deseni hatırlatacak isim 

yazmanız deseni arşivden çağırırken ha-

tırlamanız bakımından kolaylık olacak-

tır,  unutmayınız. 

 İşleminiz bittiğinde fareniz ile tamam 

seçeneğini tıklayınız. 

 İşleminizi onaylamayı unutmayınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ-3 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
UYGULAMALI TEST 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet,  kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet  Hayır  

 Kütüphaneye desen yükleme   

1. Deseni ekrana getirdiniz mi?   

2. Düzenleme menüsüne girdiniz mi?   

3. Deseninizi kaydetmek için kütüphane simgesine tıkladı-

nız mı? 
  

4. Deseninize yeni ad verdiniz mi?   

5. İşleminiz bittiğinde fareniz ile tamam seçeneğini tıkladı-

nız mı? 
  

6. Kaydettiğiniz deseni görmek için kütüphane simgesine 

tekrar tıkladınız mı? 
  

 Kütüphaneden desen çağırma   

7. Kütüphane simgesine farenin sol tuşu ile tıkladınız mı?   

8. Ekrana gelen katalogdan istenen deseni sol fare tuşu ile 

tıkladınız mı? 
  

9. Tamam tuşuna tıkladınız mı?   

10. Bloku istediğiniz yere taşıyarak bıraktınız mı?   

11. Üzerine sağ fare tuşu ile bastınız mı?   

12. Açılan menüden ‘BİTTİ’ komutunu verdiniz mi?   

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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 Arşiv oluşturma   

13. Bilgisayar ekranında bilgisayar faresinin sağ tuşuna bastı-

nız mı? 
  

14. Açılan yeni ekranda yeni klasör simgesine bilgisayar fa-

resinin sol tuşu ile tıkladınız mı? 
  

15. Klasöre desenin özelliklerine veya adlarına göre isim ver-

diniz mi? 
  

16. Deseninizi ekrana getirdiniz mi?   

17. Deseninizi kaydetmek için kütüphane simgesine bilgisa-

yar faresinin sol tuşu ile tıkladınız mı? 
  

18. Deseninize yeni ad verdiniz mi?   

19. İşleminiz bittiğinde fareniz ile tamam seçeneğini tıkladı-

nız mı? 
  

 

DEĞERLENDİRME 

 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Modül Değerlendirme ”ye geçiniz.  
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Bu modül sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bil-

giler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

 

1.  (   ) Desenlendirme işlemi başlangıç krokisinin taranması ile başlar. 

2. (   ) Araç çubuğunun sol köşesine fare (mause) yardımı ile sağ tıklanarak bulunan dü-

zenleyici programlarından desenin üzerinde kullanılmak istenen şekil ve düzenlemeye göre 

programlar seçilir. 

3. (   ) Mause veya bilgisayar faresi sağ tuş tek tıklama; komutlardan çıkma işlemine 

yarar.  

4. (   ) Parametre, desen hazırlamada ve işlemede gerekli olan ayarların yapıldığı, işleme 

tiplerinin de bulunduğu, seçenekleri içeren menüdür. 

5. (   ) Hazırlamış olduğunuz desenin tümünü veya seçmiş olduğunuz alanı, farenin sol 

tuşuna basılı tutarak istediğiniz yere getirerek sürüklemeye kopyalama denir. 

6. (   ) Desen başlama ve bitiş noktaları mutlaka farklı dikey doğrultusunda olmalıdır. 

7. (   ) Düğüm işlemi, punch işlemi yapılırken makineye yavaşlama komutu verildikten 

sonra düğüm komutu verilir. 

8. (   ) Çekme payı, boyahanede yapılacak işlemler (renk, doku, kolalama gibi) için ebat 

değişikliğini önlemek amacı ile yapılır. 

9. (   ) Atlamalar maksimum 10mm., minimum 5mm. olarak ayarlanmalıdır. 

10. (   ) Dikiş yöneticisi kullanılmaz ise son batış küçültülerek blok bitirilir. 

11. (   ) Deseni yatay olarak ters çevirme işlemine dikey aynalama denir. 

12. (   ) Yeni çizim kutusu oluşturmak için açık olan programı kapatmadan çizilen deseni 

kütüphaneye kayıt ettikten sonra yeni çizim kutusu oluşturulur. 

13. (   ) Disket biçimlendirme diğer adıyla formatlama disketin brode makinesinin ayarla-

yabileceği bir biçime sokulması demektir. 

14. (   ) Diskette kayıtlı olan desenleri görmek için dosyadan kaydet komutunun verilmesi 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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gerekir. 

15. (   ) 90 derecelik ya da daha küçük açılı keskin dönüşlerde, ilk vuruşta uzun atlama 

yapmamalıdır. Özellikle güpür üretiminde bu hususa çok dikkat etmek gerekir.  

 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

1. Aşağıdaki simgelerden hangisi kopyalama seçeneğidir?    

A)  

B)  

C)  

D)  

E)  

 

2. Aşağıdakilerden hangisi taşınabilir depolama araçlarından değildir? 

A. Hoparlör 

B. Disket 

C. Taşınabilir bellek (flash disk) 

D. CD 

E. Harici diskler 
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3. 90 ° ya da daha küçük açılı keskin dönüşlerde aşağıdakilerden hangisine dikkat edil-

melidir? 

 

A) Kategoriye uygun açı kodu verilmelidir.  

B) İlk vuruşta uzun atlama yapmamalıdır. 

C) Aynalama işlemi yapılmalıdır. 

D) Resminizdeki bir bölüm yakınlaştırılarak tekrar edilmelidir. 

E) Punch işlemine geçilmelidir. 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi atölyede bulunan araçlardan değildir? 

A) Bilgisayar 

B) Yazıcı 

C) Tarayıcı 

D) Projeksiyon 

E) Disket 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi disket saklarken dikkat edilmesi gerekenlerden biridir? 

A. Manyetik alandan uzak tutulmalıdır. 

B.  Disketin bilgi depolayan manyetik yüzeyine el sürülmemelidir. 

C. Disket, TV, radyo, ekran, hoparlör gibi cihazların yakınına konulmalıdır. 

D. Disket ağır cisimlerin altına konulmamalıdır. 

E. Çok sıcak ya da çok soğuk ortamlarda bırakılmamalıdır. 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-

vaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

MODÜL DEĞERLENDİRME ÖLÇME SORULARI CEVAP ANAHTARI 

  

Doğru - Yanlış 

 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Yanlış 

6 Yanlış 

7 Doğru 

8 Doğru 

9 Yanlış 

10 Doğru 

11 Yanlış 

12 Doğru 

13 Doğru 

14 Yanlış 

15 Doğru 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÇOKTAN SEÇMELİ 

 

1 C 

2 A 

3 B 

4 E 

5 C 
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