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 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve
Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak
öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme
materyalidir.

 Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir.

 PARA İLE SATILMAZ.
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AÇIKLAMALAR
KOD 542TGD

ALAN Giyim Üretim Teknolojisi

DAL/MESLEK Erkek Terziliği

MODÜLÜN ADI Frak Dikimi I

MODÜLÜN TANIMI
Frak ana ve yardımcı malzeme kesimi, dikim öncesi
hazırlık işlemleri ve dikim işlemlerinin anlatıldığı öğrenme
materyalidir.

SÜRE 40/32

ÖN KOŞUL “Erkek Ceket Dikimi 1,2,3” modüllerini başarmış olmak

YETERLİK Frak Dikmek

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Uygun ortam sağlandığında tekniğine uygun Frak dikimi
yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Frak ana ve yardımcı malzemelerini tekniğe uygun

olarak kesebileceksiniz.
2. Frak dikim öncesi hazırlık işlemlerini tekniğe uygun

olarak yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Düz sanayi makinesi, overlok makinesi, kumaş, tela, astar,
elyaf, makine iğnesi, vatka, fitil, dikiş iplikleri, dikiş
iğnesi, toplu iğne, çizgi taşı, ütü, ütü bezi, ütü masası.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Sizden beklenen davranışın özelliklerine ilişkin detaylı
bilgileri ve performansınızın eksik noktalarını belirleyen
ölçme araçları ile değerlendirileceksiniz.
Ayrıca öğretilen bilgi ve becerileri kazanıp
kazanmadığınızı ve günlük yaşamla da
ilişkilendirebildiklerinizi ortaya koyan proje ödevleri
verilecektir.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Fransızcadan gelen Frak için İngilizler "white tie" (beyaz papyon) ya da "tails"
(kuyruklar) terimini kullanır.

Günümüzde TBMM Başkanının mesai saatleri dahilinde giymesi zorunlu olan bir
giysidir. Tören kıyafeti olan frak, gündüz ya da gece törenlerinde, gece yemekleri, gala ve
balolarda giyilir.

Modülde, erkek giyiminin bir çeşidi olan frakın ana ve yardımcı malzeme kesimi,
dikim öncesi hazırlık ve dikim işlemleri anlatılmaktadır. Alacağınız bu modül eğitimi ile
erkek terzilik mesleği alanında becerinizi daha da geliştirerek kendi işyerinizi açabilir,
törenler ve özel günler için siparişler alarak aile bütçesine katkıda bulunabilirsiniz.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda, gerekli ortam sağlandığın da frak ana ve
yardımcı malzemelerini tekniğe uygun olarak kesebileceksiniz. Frak dikimi öncesi hazırlık
işlemlerini tekniğe uygun olarak yapabileceksiniz.

 Frak ana ve yardımcı malzemelerini satan yerleri gezerek piyasa araştırması
yapınız. Bulduğunuz malzeme örneklerini sınıfta arkadaşlarınız ile paylaşınız.

1. FRAK KESİMİ

1.1. Model Analizi

Frak siyah kumaştan, önden açık, arkası yırtmaçlı, kuyruklu ve yakası saten kaplı
erkek dış giysisidir.

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Resim 1.1. : Frak modeli
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UYGULAMA FAALİYETİ

Ürün Resmi Model Analizi

 Kapanma payı yok
 Sivri uçlu erkek yaka
 Erkek yaka mostrası parlak

kumaştan
 Yaka genişliği:9.5cm
 Yaka açıklığı:55cm
 Ön etek ucu üçgen
 Önden pensli
 Pens üstleri üç düğmeli
 Takma kollu
 Vatkalı
 Tüm beden kuyruk dahil astarlı
 Peto cepli

 Arka etek boyu uzunluğu: 118cm
 Arka etek ucu yuvarlak.
 Arka ortası dikişli
 Arka yan kuplu

 Bel kupa kadar dikişli

 Kup üstünde tek düğmeli

 Arka ortası yırtmaçlı
 Yırtmaç boyu:54cm

UYGULAMA FAALİYETİ
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 İki parçalı kol
 Kol ucu üç düğmeli

 Kol Boyu:63 cm.

1.2. Frak Kesim İşlemleri

1.2.1. Kumaşı Biçkiye Hazırlama

Frak dikiminde lastikotin kumaş kullanılır. Kumaş buharlı ütü veya nemli ütü bezi ile
tersinden boy iplik yönünde ütülenir. Ütüleme işlemi ütü bezi kuruyuncaya kadar devam
ettirilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ütünün sürüklenerek ilerletilmeden,
kaldırılarak ilerletilmesidir. Aksi takdirde kumaş parlaması gerçekleşir. Kumaşta parlama
olmaması için Lustra denilen ütü bezi kullanılabilir. Lustra; pamuklu şeker çuvalı
kumaşlarının meşe kömürü külü ile kaynatılması ile elde edilir.

Resim 1.2. Lastikotin kumaş

1.2.2. Frak Kalıbını Kumaşa Yerleştirme İşlemleri

Perşömen kağıdına veya Amerikan kumaşına paylı olarak çizimi yapılmış frak
kalıpları düz boy ipliği yönünde kumaşa yerleştirilir veya ölçülere göre kumaş üzerine
doğrudan frak çizimi yapılabilir.
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Şekil 1.1. Frak kalıbı
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Kumaşı kesim masasına yerleştiriniz.

 Kumaşı kesim masasına çift kat olarak
tersi dışında olacak şekilde
yerleştiriniz.

 Kumaşın düz boy ipliğinin
kaymamasına dikkat ediniz.

 Kumaşta özür veya defo olup
olmadığını kontrol ediniz.

 Kalıpları kumaş üzerinde sabitleyerek
çizim işlemini gerçekleştiriniz

 Çizim araç gereçlerinizin eksiksiz
olmasına dikkat ediniz

 Çizim araçlarının kumaşta leke
bırakmamasına dikkat ediniz.

 Çizimde önce büyük parçaların ön-
arka beden, kol çizimini ve daha sonra
da diğer (küçük) parçaların çizimini
gerçekleştiriniz.

 Frak parçalarını eksiksiz
çizipçizmediğinizi veya kalan kumaşta
eksik parçalara yer olup olmadığını
kontrol ediniz.

 Kalıbı kumaşa yerleştirmede
modelanalizine dikkat ediniz.

 Ön beden kesimin de yaka ayağı ile
peto uç arasını düz boy iplik yönüne
getiriniz.

 Çizimde mutlaka cetvel, riga vb
kullanınız.

 Çizim araçlarının ince uçlu olmasına
dikkat ediniz.

 Frak çizimi üzerinde dikiş paylarını,
peto cep yeri vb. ana hatları çizgi taşı
ile belirtiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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1.2.3. Frak Kesim İşlemleri

UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Yaptığınız çizim üzerinden kesim işlemini
gerçekleştiriniz.  Kesim araç gereçlerinizin

eksiksizolmasına dikkat ediniz.
 Kesim işlemine büyük

parçalardanbaşlayınız.
 Dikiş paylarına dikkat ederek kesiniz.
 Kesim işlemi sırasında katların

kaymamasına ve kumaşın
esnememesine dikkat ediniz.

 Kesilen parçalar üzerine gerekli çıtları
atınız.

 Çıt boyunu 0,5 cm’yi geçmeyecek
şekilde ayarlayınız.

 Alt yaka, cep kapağı gibi küçük
parçaları provadan sonra
kesebilirsiniz.

 Kesimini yapmadığınız küçük
parçalar için kumaş saklamayı
unutmayınız.

 Frak ön beden penslerini (sason) 0,5
cm paylı olarak kesip çıkartınız,

 Kesimden sonra parçaların ana
hatlarına bol teyel alarak provaya
hazırlayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ



10

KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmayı kendiniz ya da arkadaşınızla
değiştirerek değerlendirme ölçeğine göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Modeli doğru analiz ettiniz mi?
2. Kumaşı özelliğine uygun biçkiye hazırladınız mı?
3. Kumaşta defo veya hata kontrolü yaptınız mı?
4. Kalıbı kumaşa yerleştirmede kalıp ve kumaşın düz boy iplik

yönüne dikkat ettiniz mi?
5. Kalıpların eksiksiz yerleşip yerleşmediğini kontrol ettiniz mi?
6. Çizime başlamadan önce kalıpları kumaş üzerinde sabitlediniz

mi?
7. Çizim işlemini gerçekleştirirken çizim araçlarını kullandınız mı?
8. Çizim işlemini gerçekleştirirken çizim araçlarının ince uçlu

olmasına dikkat ettiniz mi?
9. Çizim işlemini gerçekleştirirken çizim araçlarının leke

bırakmamasına dikkat ettiniz mi?
10. Kesim işlemine büyük parçalardan başladınız mı?
11. Kesim işlemi sırasında katların kaymamasına dikkat ettiniz mi?
12. Kesilen parçalar üzerinde gerekli işaretleri çizdiniz mi?
13. Kesilen parçalar üzerinde gerekli çıtları yerleştirdiniz mi?
14. İşi zamanında bitirdiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz var ise öğrenme faaliyetine dönerek
işlemi tekrarlayınız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında frak
dikiminin hazırlık işlemlerini tekniğe uygun olarak yapabileceksiniz.

 Frak dikim öncesi işlemlerini terzilere giderek araştırınız. Yaptığınız
araştırmanın sonuçlarını sınıfta arkadaşlarınız ile paylaşınız. Arkadaşlarınızın
araştırmalarının sonuçları ile sizinkini karşılaştırınız.

2. FRAK DİKİM ÖNCESİ HAZIRLIK
İŞLEMLERİ

2.1. Frak 1. Prova-Kontrol İşlemleri

2.1.1. Frak 1. Provaya Hazırlama İşlemleri

Arka ortası, arka kuplar, yan dikişler, sasonlar ve omuzlar düz teyelle birleştirilir.
Birleştirilen frak kişi üzerine giydirilerek çıplak prova yaptırılır.

 Frak provası yapılacak kişinin dikkat etmesi gereken noktalar
 Gömlek ile prova olmalıdır.
 İç giyimi düzgün ve pantolon içerisinde olmalıdır.
 Ceplerinde normalden fazla şişkinlik yapacak eşya bulundurmamalıdır.
 Prova anında her zamanki gibi tabii ve normal durmalıdır.

 Frakı kontrol ve prova eden kişinin dikkat edeceği noktalar
 Kontrol ve prova aydınlık bir yerde ve ayna karşısında yapılmalıdır.
 Kontrole başlamadan önce gerekli araç gereçleri hazır bulundurmalıdır.
 Kontrolde sason, ön arka ortasının, yan dikişlerin duruşuna dikkat

edilmelidir.

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Arka ortasını düz teyelle birleştiriniz.
 Arka kupları ve yan dikişleri düz teyelle

birleştiriniz.

 Sağ bedeni sol beden üstüne
kapatınız.

 Sasonları ve omuzları düz teyel ile birleştiriniz.

UYGULAMA FAALİYETİ



13

2.1.2. Prova İşlemleri

UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Birleştirdiğiniz frakı kişi üzerine
giydiriniz.

 Omuz duruşunu kontrol ediniz.
 Sason duruşlarını kontrol ediniz.
 Ön açıklığını kontrol ediniz.
 Arka ortası ve kup yerlerinin kontrolünü

yapınız.

 Provada hatalı gördüğünüz duruş
bozukluklarını düzeltiniz.

 Duruş bozukluklarındaki düzeltmeleri
toplu iğneyle işaretleyerek yapınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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2.1.3. Frakı Provadan Çıkarma İşlemleri

UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Giysiyi 1. provadan çıkarınız.
 Karşılaştırma işlemini yapınız.

 Düzeltilecek yerlerin iğnelerini düzgün
takınız.

 Giysiyi çıkarırken iğnelerin düşmemesine
dikkat ediniz.

 Sol beden üzerinde yapılan
düzeltmeleri çizgi taşı ile yeniden
çiziniz.

 Sağ bedenle, sol bedeni yüz yüze
masaya seriniz.

 Çizgiler üzerinden elle tab edilerek
işaretleri karşı tarafa geçiriniz.

 Yeni çizilen hatlar üzerinden teyel
alınız.

 Düzeltmeler sonrasında tab edilen hatlar
üzerinden gidiniz.

 Farklı renk teyel ipliği kullanınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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2.2. Tela Kesim İşlemleri

UYGULAMA FAALİYETİ

Frak dikiminde kullanılan tela çeşitleri:

 Yün tela: En ve boy ipliği yün veya en ipliği yün, boy ipliği pamuk.
 Yapay telalar: Yapışkan tela, ispinato.

İşlem Basamakları Öneriler

 Telayı boydan katlı olarak masa üzerine
yerleştiriniz.

 Tela kalıbını veya telalanacak kumaşı tela
üzerine yerleştiriniz.

 Ön beden parçasını tela üzerine
yerleştiriniz,

 Beden üzerindeki çizgileri kalemle
veya çizgi taşıyla telaya geçiriniz.

 Telanın ve ön bedenin düz boy
ipliğine dikkat ediniz.

 Ön bedenin kenarından dikiş payı
vererekçiziniz.

 Ön bedeni veya kalıbı tela kumaşı
üzerinden kaldırınız.

 Çizdiğiniz telayı kesiniz.
 Teladaki pens içlerini kesip çıkarınız

 Telaya pay verirken kumaş özelliğine
dikkat ediniz. Bazı kumaşlarda
kabarma olabilir. Tela molasını fazla
vermelisiniz.

 Göğüs tela kalıbına uygun olarak göğüs
telasını kesiniz.  Yün tela kullanınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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2.3. Frakı Telalama İşlemleri

Frakın telalaması gerçekleştirilmeden önce sasonların, yan dikişlerin ve peto cebin
dikimi gerçekleştirilir.

UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Ön pens paylarına kumaş yerleştiriniz.
 Ön pens makinelerini çekiniz.

 Pens uçlarının düzgün olması için
sasona ortasından çift kat katlanmış
2cm. eninde kumaş yerleştiriniz.

 Makine ayarının düzgün olmasına dikkat
ediniz.

 Yan cep hizasındaki göbek pensini
karşılıklı tutturma dikişi ile kapatınız.

 Ön bedeni yan ara parça ile birleştiriniz
 Dikiş paylarını ütüleyiniz.

 Ütüleme işlemini, payı kumaş parçası ile
ıslatıp kuru ütü bezi kullanarak veya
doğrudan yapınız.

 Payları ikiye açarak ütüleyiniz.
 Ütü ısısını kumaş cinsine göre

ayarlayınız.
 Kumaşı parlatmamaya özen gösteriniz.

UYGULAMA FAALİYETİ- 1
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 Sol ön bedende peto cep çalışması
yapınız.

 Cep hizasında açıklık ve bolluk
bırakmamaya özen gösteriniz.

 Cep çalışmasında netlik sağlamak
içinyapışkan tela kullanabilirsiniz.

 Cep köşe çıtlatmalarında makine dikişini
aşmamaya dikkat ediniz.

 Cep kapağını cekete punto dikişi ile
tutturunuz.

 Yün teladan kesilmiş göğüs telası ile
beden telasını üst üste getiriniz.

 Telaları 1cm aralıklarla makinede
boyuna dikerek birbirine tutturunuz.

 Makine dikiş ayarının düzgün olmasına
dikkat ediniz.

 Sağ ve sol bedenin aynı şekilde
hazırlanmasına ve karşılıklı gelmesine
dikkat ediniz.
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 Göğüs telası boyutunda göğüs elyafı
kesiniz.

 Elyafı beden telasının çift kat olan göğüs
kısmına yerleştiriniz.

 Elyafı elde, verev teyelle beden telasına
tutturunuz.

 Dikiş ipliğinin ince olmasına özen
gösteriniz.

 Teyellerin aynı yönde ve eşit olmasına
dikkat ediniz.

 Beden telasında sason dikişini
gerçekleştiriniz.

 Astar üzerinde makine ile zikzak dikiş
yapınız.

 2cm.den hazırlamış olduğunuz astarı
pensin bir kenarına yerleştiriniz.

 Astarı mutlaka ıslatarak ütüleyiniz.
 İki pens kenarının karşılıklı gelmesine

dikkat ediniz.
 Astar fazlalığını kesiniz.

 Elyafı tutturulmuş ve pensleri kapatılmış
telaya form ütüsü yapınız.

 Göğüs pensini kamburun, kambur
kısmına yerleştirip ütüleyiniz.



19

 Yan dikişleri ve pensleri makine de
dikilmiş, ütülenmiş ön bedenleri alınız.

 Göğüs pensini kambura yerleştirip
ütüleyiniz.

 Pens ucunda netlik sağlayınız.

 Frak önlerini ve telaları eşleştiriniz.
 Masaya beden telalarını düzgün olarak

yerleştiriniz.
 Üzerine frak ön bedenini yerleştiriniz.
 Bedeninin alt kısmını masa üzerinde

teyelleyiniz.

 Bedenin ve telanın sasonlarını üst üste
getirerek teyelleyiniz.

 Telada ön ortasına mola veriniz.
 Kapanma payı ve etek ucuna paralel, 1-

2cm. içerden teyel alınız.

 Pensleri üst üste getirmeye özen
gösteriniz.

 Kabarmaya meyilli yün kumaşlarda
telaya fazla mola veriniz.

 Ön beden göğüs formunu bozmamaya
özen gösteriniz.
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 Telalama işleminde teyeli, vatka
yerleştirme payını dikkate alarak yapınız

 Göğüs formunu bozmayacak şekilde
mostra üzerinde belden yukarı doğru
teyel alınız.

 Yaka ayağından 2 cm içeride
kalacakşekilde belden yukarı doğru teyel
alınız.

 Kol oyuntusu (kavadora) bölgesinde
şekle uygun olarak belden yukarı doğru
teyel alınız.

 Vatka yerleştirme payını omuz dikişine
10-15 cm bırakarak ayarlayınız.

 Mostra ile yan dikiş arasındaki teyel
sayısını beden genişliğine göre
ayarlayınız.

 Yaka ayağına paralel 1,5 -2 cm içerden
bir çizgi çiziniz.

 Bu çizgiyi punto dikişi ile karşı tarafa
geçiriniz.
Yaka ayağının başladığı noktadan, punto
dikişi yapılan hat üzerinden klapayı
işleyiniz.

 Mostrayı pike işleyiniz.

 İpliğin kumaşın tek telini tutmasına ve
ipliğin çekilmemesine dikkat ediniz.
 Yakanın dikiş payına 2-3 mm kalana
kadar işlemeye devam ediniz.
 Pike klapa işlemeyi aşağıdan yukarı

doğru yapınız. Bitimde ipliği kopararak
tekrar aşağıdan yukarı doğru devam
ediniz.

 3-4 sıra işledikten sonra, yaka formunu
vererek işlemeye devam ediniz.

 Her iki yakayı da aynı şekilde
tamamlayınız.

Beden telalama işlemi bittikten sonra kuyruk telalama işlemine geçilir.
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İşlem Basamakları Öneriler

 Tela kumaşını sabitleyiniz.
 Frak kuyruk kalıbını tela kumaşının üstüne

yerleştiriniz.
 Kalıbın kenarından çizgi taşı ile çiziniz.
 Kalıbı kaldırarak telayı çizgiden kesiniz.

 Çizim için kullanılacak araç
gereci eksiksiz bulundurunuz.

 Düz boy ipliğine dikkat ediniz.
 Bir kat yapışkan tela, bir kat

ispinato olacak şekilde ayrı
ayrı iki tela kesiniz.

 Kesim işlemi yaparken tela
katlarını kaydırmayınız.

 Telayı kumaşa ütü ile yapıştırınız.
 Her iki tarafta işlemi tekrarlayınız.

 İspinatoyu kumaş ile tela
arasına yerleştirilmiş şekliyle ütü
yapınız.
 Ütü ısısını kontrol ediniz.
 Yapışan telayı ütü bezi ile
tekrar ütüleyerek kumaşa
sabitleyiniz.
 İki kuyruğun birbirine eşit
olmasına dikkat ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ- 2
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmayı kendiniz ya da arkadaşınızla
değiştirerek değerlendirme ölçeğine göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Frakı 1. provaya hazır hale getirdiniz mi?
2. Frakın kişi üzerindeki hatalarını tespit ettiniz mi?
3. Gerekli kontrol işaretlerini aldınız mı?
4. Karşılaştırma (tab) işlemini doğru uyguladınız mı?
5. Gerekli yerlerin teyellerini aldınız mı?
6. Sason ve yan dikişlerin makine dikişlerinin düzgün olmasına

dikkat ettiniz mi?
7. Peto cebi düzgün çalıştınız mı?
8. Ön beden telalama işlemi öncesi bedeni kurallarına uygun

hazırlamaya dikkat ettiniz mi?
9. Tela kesimini doğru uyguladınız mı?
10. Telayı doğru hazırladınız mı?
11. Frak ön beden form ütüsünü doğru uyguladınız mı?
12. Tela form ütüsünü doğru uyguladınız mı?
13. Telayı bedene yerleştirme işlemini doğru uyguladınız mı?
14. Telalama işleminde ince iplik kullandınız mı?
15. Telalamada kullanılan teyelleri düzgün uyguladınız mı?
16. Yaka mostrasını düzgün işlediniz mi?
17. Kuyruğa uygun tela kullandınız mı?
18. Kuyruk kalıbına uygun tela kesimi yaptınız mı?
19. Kuyruk telalama işlemini düzgün yaptınız mı?
20. İşinizi zamanında bitirdiniz mi?
21. Temiz ve düzenli çalıştınız mı?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetine dönerek
işlemi tekrarlayınız.
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MODÜL DEĞERLENDİRME

Bu modüldeki öğrenme faaliyetlerini başarı ile tamamladıysanız, bir sonraki modüle
geçmek için öğretmeninize başvurunuz.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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ÖNERİLEN KAYNAKLAR

 Erkek Ceketi Dikimi 1-2 Modülü

 Erkek Palto Kaban Dikimi-2 Modülü

 Frak Kalıbı Modülü

 Erkek Yeleği Modülü

ÖNERİLEN KAYNAKLAR
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 USLU, İsmet, Erkek Terzisi(Görüşme)

 BURDA KUMAŞ Ankara(Görüşme)

 KOCATAŞ Ali , Ankara Kız Teknik Olgunlaşma Enstitüsü Usta

Öğretici.(Görüşme)

 BALTACI Sevgi, Ankara Kız Teknik Olgunlaşma Enstitüsü

 Ankara Kız Teknik Olgunlaşma Enstitüsü Arşiv Resimleri.

 Büyük Türkçe Sözlük Türk Dil Kurumu.

KAYNAKÇA


