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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN Giyim Üretim Teknolojisi 

DAL/MESLEK İç Giyim Modelistliği 

MODÜLÜN ADI Gecelik Üretimi  

MODÜLÜN TANIMI 
Gecelik üretimiyle ilgili bilgi ve becerilerin kazandırıldığı bir 

öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/ 32 

ÖN KOŞUL 
“Düz Dikiş, Overlok, Ütüleme, Kesim, Giyimde Süsleme” 

modüllerini başarmış olmak 

YETERLİK Gecelik  üretmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam ve araç gereç sağlandığında tekniğine uygun 

gecelik dikimi yapabileceksiniz. 

Amaç 

1. Yaka teknik çalışmalarını kalite niteliklerine uygun 

olarak yapabileceksiniz.  

2. Gecelik ana ve yardımcı malzemelerini tekniğine uygun 

olarak kesebileceksiniz. 

3. Gecelik dikimini tekniğine uygun olarak 

yapabileceksiniz. 

4. Gecelik son ütü ve son kontrol işlemlerini kalite 

niteliklerine uygun olarak yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Düz sanayi dikiş makinesi, overlok makinesi, kumaş, 

aksesuarlar, iplik, aydınlık bir ortam 

Donanım: Çeşitli dokümanlar (dergiler, broşürler, kitaplar 

vb.), bilgisayar ve donanımları 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen 

ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

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

modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 

sizi değerlendirecektir. 

 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 

 
Sevgili Öğrenci, 

 

Giysi üretimi, emek isteyen yoğun bir süreçtir. Tasarımdan giysinin üretilip müşteriye 

sunumuna kadar uzun bir yolculuk sürecidir. Günümüzde giyim üretim sürecinde her ne 

kadar teknolojik araç gereçlerden faydalanılsa da üretimdeki emek yoğunluğu devam 

etmektedir. Bu nedenle ister iç giyim ister dış giyim üretimi olsun giyim üretimi öncesi 

üretim planlamasının işletme politikaları ve müşteri istekleri doğrultusunda istenilen nitelikte 

yapılması emeğin değerlendirilmesi açısından önemlidir. 

 

Bu modülde iç giyim çeşitlerinden birisi olan gecelik giysi türünün üretimi için gerekli 

olan, bilgilerin yanı sıra gecelik üretiminin aşamaları olan model analizi, kesim, dikim, ütü 

ve kalite kontrol işlemleri için gerekli uygulamalar bulunmaktadır. Bu bilgi ve uygulamaları 

kullanıp yaratıcılığınızı katarak gecelik üretiminde üretken bir birey olabileceksiniz. 

 

Sizin için hazırlanmış olan bu öğrenme materyalinde aynı zamanda gecelik üretimi ve 

satışı yapan işletme ortamlarını ve ürünlerini tanıyıp analiz edebileceksiniz. 

 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

 

Yaka teknik çalışmalarını kalite niteliklerine uygun olarak yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Yaka teknik çalışmalarını giyim üretimi yapan işletmelerden ve Yerel Ağ’dan 

(İnternet) araştırınız. 

 Araştırma sonuçlarını sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.   

 

1. YAKA TEKNİK ÇALIŞMALARI  
 

1.1. Yakanın Tanımı ve Çeşitleri 
 

Yaka, giysilerin görselliği ve kullanım rahatlığı için boyun bölgesini şekillendirmede 

kullanılan ilaveli ya da kesimli giysi bölümüdür. Yakalar ayrı materyallerden hazırlanıp 

bedendeki yaka oyuntusuna monte etmeden de kullanılabilmektedir. Örneğin; triko, örgü, 

boncuk, kürk, deri gibi materyaller kullanılarak oluşturulan yakalar hazır olarak satılmakta, 

farklı giysi türlerinde yaka ya da aksesuar olarak kullanılabilmektedir. 

 

Resim 1.1: Hazır yaka çeşitleri (farklı giysilerde kullanım amaçlı) 

  

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
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 Yaka çeşitleri 

 

 Bedenin boyun bölümüne takılan yakalar: Yaka türüne göre 

şekillendirilip hazırlanarak giysinin boyun bölgesindeki oyuntuya monte 

edilen yaka türleridir. Bebe, hâkim, erkek, gömlek, şömiziye, kırlangıç, 

bahriye, ayaklı yaka vb. türleri vardır. 

 Bedenden çıkan yakalar: Giysi boyun bölgesinde oyuntuya uzantılar ya 

da bolluklar verilerek oluşturulan yaka türleridir. Degaje, şal yaka vb. 

türleri vardır. 

 Bedenin boyun bölgesinde farklı oyuntular (kesim şekilleri) 

kullanarak oluşturulan yakalar: Giysinin temel yaka oyuntusuna farklı 

şekillerde oyuntular (kesim şekilleri) verilmesi ile oluşturulan yaka 

türleridir. V, U, O, kare, beşgen, zikzak, kayık yaka vb. türleri vardır 

 

Resim 1.2: Kare yaka gecelik                 Resim 1.3: Sıfır yaka gecelik  

 

1.2. Oyuntulu Yaka Teknik Çalışmaları (Pervazla, Şekline Göre)  

 
Oyuntulu yakaların oluşturulmasında şekline göre pervaz parçaları kullanılır. Pervaz 

parçalarının genişliği yakanın çeşidine ve görünümde istenilen görüntüye göre değişir. 

Oyuntulu yakaların özelliğine göre pervaz parçaları içe dönük ya da dışa dönük kullanılarak 

temizlenir. Dışa dönük pervaz çalışmasında pervazın uç kısmı bedene çıma ya da gaze dikişi 

ile tutturulur. İçe dönük pervaz çalışmasında pervaz uçları serbest bırakılır ya da gizli dikişle 

bedene tutturulur. Pervaz parçaları verev kumaştan şerit olarak kesilip kullanılabildiği gibi 

oyuntulu yakanın şekline göre kalıpla hazırlanarak kullanılabilmektedir. 
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 Oyuntulu yakalar 

 V yaka 

 O yaka 

 U yaka 

 Kare yaka 

 Beşgen yaka 

 Asimetrik oyuntulu yaka 

 Kayık yaka 

 

Oyuntulu yakalarda pervaz, biye,  gibi farklı temizleme teknikleri kullanılır. Pervazla 

oyuntulu yaka temizleme işlemleri; 

 

 Yakanın şekline göre pervaz kalıbı oluşturma, 

 Pervaza yaka oyuntusuna uygun dikim payı verme, 

 Pervaz parçasını kesme, 

 Pervaza uygun tela kesme, 

 Telayı pervaza yapıştırma, 

 

Resim 1.4: Yaka şekline göre pervaz kalıbını oluşturma,  

telalama ve bedende yaka oyuntusuna yerleştirme  

 

 Pervaz parçasının iyi yüzü bedende kumaş yüzüne gelecek şekilde yaka, 

oyuntusuna yerleştirme, 

 Dikim paylarından dikme, 

 Yaka oyuntu yerlerine çıtlatma işlemi uygulama, 

 Pervazı dikim yerlerinden çevirip ütülemedir. 
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Resim 1.5: Yaka oyuntusuna dikilen pervazı giysinin iç yüzeyine çevirme 

 

 

Resim 1.6: Yaka şekline göre kalıplı pervaz çalışma aşamaları görselleri 

 

Verev parça ile oyuntu temizleme için verev pervaz parça kesilir, oyuntu şekline göre 

ütü ile esnetilir. Oyuntu bölümüne yerleştirilir, dikim payından makineye çekilir gerekli 

çıtlatmalar yapılır, ters yüze çevrilir. 

 

Resim 1.7: Verev pervazla oyuntu temizleme 
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1.3. Bebe Yaka Teknik Çalışması 

 
Bebe yaka, uç kısımları dışa kavisli bedende yaka oyuntusuna takılan yaka türüdür. 

Bebe yakalar bütün tek parça arka ortası kumaş katına gelecek şekilde kesilerek 

çalışılabildiği gibi iki parça olarak ayrı ayrı tamamlanıp da çalışılabilir. İç giyim üreten 

firmalar gecelik üretiminde zaman zaman bebe yakayı kullanmaktadır. Özellikle 60 ve 70’li 

yıllardaki gecelik modellerinde bebe yaka sıklıkla kullanılmıştır. 

 

Bebe yaka dikimi, bütün bebe yaka ile iki ayrık bebe yakada farklıdır. Bütün bebe 

yakalarda yaka kalıbı açık olarak ya da arka orta kumaş katına yarım olarak yerleştirilir. 

Ayrık bebe yakada iki parça olarak yaka hazırlanır bedene monte edilir. Bütün bebe yaka 

bütün olarak hazırlanır, bedene monte edilir. Bütün bebe yakalar genelde önden açılan 

giysilerde kullanılır. Ayrık bebe yakalar arkadan açılan giysilerde kullanılır. 

 

 

Resim 1.8: Bebe yaka teknik çizimi 

 

Resim 1.9: Bedene takılmış yaka ucu dantel süslemeli bebe yaka  

 

Resim 1.10: Verev pervaz parçası ile bebe yakanın bedene takılan bölümünü temizleme 
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Bebe yaka dikim aşamaları; 

 

 Bebe yaka kalıbını hazırlama, 

 Kalıbı kumaşa yerleştirme, 

 

 

Resim 1.11: Şablonlanmış bebe yaka kalıbını kumaşa yerleştirme 

 

 Yakayı kesme, 

 Bebe yakanın bir parçasını telalama, 

 İyi yüzler çakışacak şekilde kenarlarından makineye çekme, ters çevirme ve 

ütüleme, 

 Bedene, vere pervaz parçası ile monte etme ya da yakanın bedene takılacak 

bölümüne gaze çekme, çıma ile bedene monte etmedir. 

 

 

Resim 1.12: Bebe yakalı, ekose pazenden robalı gecelik 
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Resim 1.13: Hazır bebe yakanın farklı giysilerde kullanımı  

 

 

Resim 1.14: Bebe yaka kalıbını kumaş katına gelecek şekilde kumaşa yerleştirme ve 

kesilmiş yakayı açma 

 

 

Resim 1.15: Aksesuar amaçlı bebe yaka 

  

http://3.bp.blogspot.com/-I1cpT6XY8y8/Twb-d8Gd2vI/AAAAAAAADE8/tp0lbUeJ5MA/s1600/pin+on.jpg
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1.4. Hâkim Yaka Teknik Çalışması 
 

Hâkim yaka, boynu saran, köşeleri dik açılı ya da oval oluşturulan, bedende boyun 

oyuntusuna takılan yaka türüdür. 

 

 

Resim 1.16: Hâkim yaka teknik çizimi 

 

 

Resim 1.17: Dikimi tamamlanmış hâkim yaka genel görünüm 

 

 

Resim 1.18: Dikimi tamamlanmış hâkim yaka iç görünüm 
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Resim 1.19: Hâkim yakalı, önden üç düğmeli kısa kollu penye gecelik 

 

Hâkim yaka dikim aşamaları; 

 Hâkim yaka kalıbını hazırlama, 

 Kalıbı kumaşa yerleştirme,  

  

 

Resim 1.20: Şablonlanmış hâkim yaka kalıplarını kumaşa yerleştirme 

 

 Yakayı kesme, 

 Hâkim yakanın üste gelecek parçasına tela yapıştırma, 

 

 

Resim 1.21: Hâkim yakayı telalama alttaki dikim payından katlama 
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 İyi yüzler çakışacak şekilde kenarlarından makineye çekme, ters çevirme, 

çıtlatma ve ütüleme, 

 

 

Resim 1.22: Hâkim yaka çift kat kenar dikişi ve çıtlatma 

 

 

Resim 1.23: Hâkim yakayı ters çevirip ütüleme 

 

 Hâkim yakayı bedendeki yaka oyuntusuna monte etmedir. 

 

 

Resim 1.24: Hâkim yakayı bedene monte etme 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Yaka teknik çalışmalarını işlem basamaklarına göre yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Oyuntulu yaka modeli seçiniz (O, 

V, U, kare, beşgen, kayık vb.). 
 Bilgi konularını gözden geçiriniz. 

 Yaka şekline göre pervaz 

hazırlayınız. 

 Şekline göre pervazla oyuntulu yaka  

temizleme çalışmasını elinizde var 

olan kumaş parçalarından şema 

sırasına göre çalışınız. 

 Yaka kalıbınıza göre hazırlanan pervaz 

parçalarını kullanınız. 

 

 

 Bebe yaka teknik çalışması yapınız. 
 Bilgi konularını gözden geçiriniz. Bilgi 

konuların dikim aşamalarını kullanınız. 

 Bebe yakayı bedene takınız. 
 Dikkatli ve özenli olunuz. 

 Zamanı iyi kullanınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Hâkim yaka teknik çalışması 

yapınız. 

 Bilgi konularını gözden geçiriniz.  

 Dikim aşamalarını kullanınız. 

 Hâkim yakayı bedene takınız. 
 Dikkatli ve özenli olunuz. 

 Zamanı iyi kullanınız. 

 Çalışmalarınızı sınıf ortamında 

paylaşınız. 
 Paylaşımcı olunuz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. İç giyim üreten firmalar hangi giysi türünü üretir? 

A) Etek 

B) Gecelik 

C) Kaban 

D) Bluz 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi oyuntulu yaka türüdür? 

A) Bebe yaka 

B) Hâkim yaka 

C) Kare yaka 

D) Şal yaka 
 

3. Aşağıdakilerden hangisi beden yaka oyuntusuna takılan yaka türüdür? 

A) Kare yaka 

B) Yuvarlak yaka 

C) Beşgen yaka 

D) Bebe yaka 
 

4. Aşağıdakilerden hangisi bedenden çıkan yaka türüdür? 

A) Şal yaka 

B) Hâkim yaka 

C) U yaka 

D) V yaka 
 

5. Giysilerin görselliği ve kullanım rahatlığı için boyun bölgesini şekillendirmede 

kullanılan ilaveli ya da kesimli giysi bölümüne ne ad verilir? 

A) Roba 

B) Boyunluk 

C) Yaka 

D) Klapa 

 

6. Yaka oyuntularını temizlemede kullanılan ilave parçalara ne denir? 

A) Tela 

B) Pervaz 

C) Kalıp 

D) Roba 

 

7. Boynu saran köşeleri dik açılı ya da oval oluşturulan, bedende boyun oyuntusuna 

takılan yaka türünün adı nedir? 

A) Hâkim yaka 

B) Şal yaka 

C) Degaje yaka 

D) Farbelalı yaka 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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8. Aşağıdakilerden hangisi giysinin temel yaka oyuntusuna farklı şekillerde oyuntular 

(kesim şekilleri) verilmesi ile oluşturulan yaka türüdür? 

A) Degaje yaka 

B) Beşgen yaka 

C) Volanlı yaka 

D) Farbelalı yaka 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

 

 

Gecelik ana ve yardımcı malzemelerini tekniğe uygun olarak kesebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Gecelik üretiminde kullanılan ana ve yardımcı malzemeleri kumaşçılar, 

tuafiyeciler, gecelik üreten işletmeler ve Yerel Ağ’dan (İnternet)  araştırınız. 

 Araştırma sonuçlarını sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

2. GECELİK KESİMİ  
 

2.1. Model Analiz İşlemleri 
 

Model analizi, giysinin üretimi için tasarım sonrası giysi için yapılacak teknik 

çalışmaların detaylandırılmasıdır. Üretilecek giysinin teknik çizimi ön, arka görünüm ile 

modelde var ise detay görünümlerine göre yapılır. Teknik çizim üzerinde model analizi için 

kullanılacak ana ve yardımcı malzemeler, dikiş türleri, süsleme unsurları gibi detaylandırma 

işlemleri için form oluşturulur. 

 

Gecelik üretimi için model analiz işlemlerinde; 

 

 Ürünün adı, 

 Ürünün teknik çizimi (ön, arka, süsleme detayları vb.), 

 Sezon, 

 Beden ölçüleri, 

 Kalıp parça sayısı, 

 Kullanılacak malzeme örnekleri, 

 Üretim miktarı, 

 Üretim talimatları (dikiş türleri, makine parkı), 

 Teslim tarihi, 

 Ambalajlama, 

 Sevkiyat vb. bilgiler yer alır.  

 

 

 

 

  

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
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MODEL ANALİZ FORMU 

Model Adı: Bebe Yakalı Gecelik                                                   Teslim Tarihi:  

…/…/……. 

Sezon: Kış                                                                                       Model No:10 

                                                           Model Teknik Çizim 

                              

Model tanımı: Bebe yakalı, önde çıma dikişli pli kaşe, arka orta dikişli ve arka britli tek 

düğme ile kapama, uzun kollu uçları fırfırlı, etek ucu fırfırlı, yandan evaze modelli kışlık 

gecelik. 

Beden Ölçüleri: 36- 38- 40- 44 bedenlerde üretilecek. 

Kalıp parçaları: 2 adet arka 

                          1 adet ön 

                          2 adet kol 

                          4 adet yaka 

                          2 adet fırfır parçası 

                          1 adet etek ucu fırfır parçası 

Kullanılacak malzemeler: Kumaş, tela, 1 adet küçük düğme. 

Dikim talimatı: Önde pli kaşe üst çıma dikişli; 

                         Yaka telalı çalışılacak. 

                          Dikim payları overlokla temizlenecek. 

                          Fırfır parçaları büzgü ayağı ile büzülecek. 

                         Yan, arka orta, fırfır parçaları omuz düz dikiş ile birleştirilecek. 

Makine parkı: Overlok, düz sanayi dikiş makinesi, büzgü aparatı, ütü. 
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2.2. Gecelik Asgari Çalışma Talimatı  
 

Üretim planlaması yapılan giysi türünün üretim sürecinde planlamaya paralel bir 

program takibi gerekir. Bu takip işleminin yapılabilmesi için asgari çalışma talimatlarının 

açık ve net olarak tanımlanması gerekir. Program takibi işletme büyüklüğüne göre kişi ya da 

ekipler tarafından yapılır. Program takibi, ürün tasarımından ürünün standartlaştırılıp 

sunumuna kadar geçen sürecin belirli aralıklarla takibidir. Program takibi günlük, haftalık, 

aylık ve yıllık gibi sürelerle gerçekleştirilir. Program takibi ürünün müşteriye zamanında 

hatasız ulaşmasını sağlar.  

 

Gecelik üretimi için gerekli olan asgari çalışma talimatları şunlardır: 

 

 Gecelik dikim talimatları: Birleştirme dikişleri, dikiş toleransları, yaka, kol, 

teknik çalışma özelliklerinin net olarak ifade edilmesidir. Örneğin; omuzlar ve 

yan dikiş İngiliz dikişi ile birleştirilecek gibi dikim aşamalarının verilmesidir. 

 Gecelik süsleme ve yardımcı malzemelerin kullanım talimatı: Süslemenin 

geceliğin hangi bölümünde yapılacağının, hangi malzemenin  nasıl ve ne kadar 

kullanılacağının işlem sırasına göre verilmesidir. Örneğin; geceliğin sol göğüs 

üzerine nakış işlenecek gibi süsleme işlemlerine, aşamalarına göre sunulmasıdır. 

 

Resim 2.1: Fırfırla gecelik süsleme örneği   Resim 2.2: Nakışla gecelik süsleme örneği 

 

 Gecelik ütü talimatları: Ütü ısısı ne kadar olacak, geceliğin hangi bölümleri 

ütülenirken hangi işlemler uygulanacak gibi talimatları içerir. Örneğin; 

geceliğin baskı bölümünü tersten ütüleyiniz gibi uyarı talimatlarının 

verilmesidir. 

 Gecelik kalite kontrol talimatları: Ölçülerde, dikişlerde, süslemelerde ortaya 

çıkabilecek defolara karşı uyarı cümlelerini içerir. Örneğin; kol boyu 55 cm 

olacak, toleransı ( sapma ) 1mm olabilir gibi cümlelerden oluşur.  

 Gecelik ambalajlama talimatları: Hangi ambalaj malzemeleri nasıl 

kullanılacak ve yerleştirilecek konusu ile ilgili cümlelerden oluşur. Örneğin; 

katlanan geceliklerin ön yüzü görünecek şekilde poşete koyunuz gibi cümlelerle 

ambalajlama işlemlerinin açıklanmasıdır. 
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2.3. Gecelik Kalite Nitelikleri   
 

Gecelik üretiminde, ürünün istenilen niteliklerde üretilebilmesi için model analizi 

çalışmaları sırasında kalite nitelikleri belirlenir. Kalite niteliklerini belirlemede etken  

müşteri istekleri ve işletme politikalarıdır. Müşteri istekleri, ölçülere uygunluk, dikim netliği, 

model detaylarında beklenilen durum özellikleridir. Kalite kriterlerinin belirlenmesinde 

işletme politikaları, marka saygınlığı, işletme fiziksel özellikleri, çalışanların motivasyonu 

gibi özellikler etkilidir. Gecelik kalite nitelikleri şunlardır: 

 

 Dikişlerde sapma, toparlanma, büzme 

 Ölçü eşitlikleri (yaka, kol, yan dikiş) 

 Beden ölçü tutarlığı (beden, boy, kalça) 

 Sarkmalar (etek ve kol ucu) 

 Desen denkliği (kumaş özelliğinde var ise) 

 Ütü netliği 
 

2.4. Gecelik Kesim İşlemleri 
 

2.4.1. Kumaşı Kesime Hazırlama İşlemleri 
 

Giysi üretiminde kumaşı kesime hazırlama işlemleri kumaşın türüne göre değişir. 

Genel olarak kumaşı kesime hazırlama işlemlerinin ana başlıkları; 

 

 Dinlendirme (serim sonrası kesim masasında kumaşı bekletme), 

 Çektirme (çekme özelliği olan kumaşların yıkanması ya da buharla kurutularak 

çektirilmesi), 

 Desen özelliği olan kumaşların desenlerin üst üste gelmesini sağlamadır. 
 

Gecelik giysi türünün özelliği uykuda rahatsızlık vermeyecek, yumuşak, esnek 

kumaştan, hareket rahatlığı sağlayacak bollukta modele sahip olmalıdır. Bu nedenle gecelik 

üretiminde kumaş seçimi önemlidir. Günümüzde özellikle yumuşak ve esnek olmasından 

dolayı penye ve bambu türevi kumaşlar gecelik üretiminde kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra 

gecelik üretiminde kumaşı kesime hazırlama işlemleri kumaş türüne göre değişmektedir. 

Gecelik üretiminde kullanılan kumaş türleri ve bunların kesime hazırlanma işlemleri 

şunlardır: 
 

 Penye (iki iplik, üç iplik): Pamuk, viskon, poliamid, elastan gibi maddelerden 

oluşturulan esnek dokulu kumaş türüdür. Kumaş serim işleminden sonra 

esneme oranlarına göre dinlendirilmelidir. Çok esnek olanların dinlendirme 

süresi daha uzundur. Kumaş serimi yapıldığında alınan ölçü ile dinlendirmeden 

sonra alınan ölçü kumaşın esneme oranlarını yansıtır. 

 Bambu kumaş: Bambu lifinden oluşturulan esnek yumuşak dokulu kumaş 

türüdür. Serim işleminden sonra dinlendirilmelidir. 

 İpek kumaş: İpek böceği lifinin kozalarından oluşturulan parlak, uçuşan, hafif 

kumaş türüdür. Serim sırasında kaymaları önlemek için iğneleme yöntemi 

kullanılır. Katlı kesimlerde özel kesim masaları kullanılır (vakumlu, iğneli masa 

vb.).  
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Resim 2.3: Penye kısa kollu gecelik 

 

 Saten kumaş: Arka yüzeyi mat, ön yüzeyi oldukça parlak olan kumaş türüdür.  

İpek ağırlığı ya da pamuk ağırlığı fazla olan saten kumaşlar gecelik üretiminde 

kullanılır (Pamuklu saten, ipek saten olarak piyasada satılır.). 

 

 

Resim 2.4: Kendinden desenli saten gecelik 

 

 Terikoton kumaş: Pamuklu ince dokulu desensiz kumaş türüdür. 

 Basma kumaş: Pamuklu desenli kumaş türüdür. Desen özelliğine dikkat 

edilerek kumaş serime hazırlanmalıdır. 

 Poplin: İnce, orta kalınlıkta dokulu, düz dokunmuş pamuklu kumaş türüdür. 

 Fisto: Düz dokulu, delikli desenleri olan pamuk ya da pamuk sentetik karışımlı 

kumaş türüdür. 

 Şifon: Sıkı bükümlü ipek iplikten dokunan saydam kumaş türüdür. 

 Pazen kumaş: Pamuklu yüzeyi şardonlanmış (tüylendirilmiş) kalın dokulu 

sıcak tutan kumaş türüdür. Desen ve hav yönüne dikkat edilerek serime 

hazırlanır. 
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Gecelik üretiminde kumaşı kesime hazırlama öncesi serim işlemleri seri üretimde ve 

bireysel üretimde farklıdır. Bireysel üretimde kumaş katı kullanılarak serim yapılırken seri 

üretimde kumaş katı açık kullanılır.   

 

2.4.2. Kalıbı Kumaşa Yerleştirme İşlemleri 
 

Giysi üretiminin tasarım sürecinden sonra en önemli diğer süreci doğru kalıp 

hazırlanması, kalıpların bedenlere göre çoğaltılması (serileme) ile dikiş payları verilerek 

kalıpların kesimi için şablon hazırlanmasıdır. Üretim kalıplarının kullanım için hazır hâle 

gelmesi el ile yapılabildiği gibi bilgisayar yardımı ile kısa sürede yapılabilmektedir. Üretim 

kalıplarının hazırlanması için piyasada farklı kalıp hazırlama programları ve kalıp çıktı elde 

etmede kullanılan büyük boy yazıcılar mevcuttur.  

 

Giysi kalıpları, insan vücut ölçüleri yardımı ile geometrik çizim teknikleri kullanılarak 

hazırlanan kumaşın giysiye dönüşmesinde kullanılan iki yüzeyli materyallerdir. Kalıplar 

kumaş şekillendirmenin yanı sıra astar, tela gibi giysi yardımcı malzemelerinin giysinin 

istenilen bölgesinde kullanılabilmesi için de hazırlanır. Kalıp elde etme yöntemleri; 

 

 Temel ölçülerle el ile kalıp elde etme, 

 Hazır kalıpları kopyalama, 

 Üretilmiş giysi üzerinden kopyalama, 

 Bilgisayar kalıp programlarını kullanarak kalıp elde etmedir. 

  

Üretim kalıplarının üzerinde giysi kalıp parçalarını tanıtan numara, bilgi ve işaretler 

yer alır. Üretim kalıbı üzerinde bulunması gerekenler; 

 

 Beden numarası,  

 Model numarası, 

 Kumaşa yerleştirme yön bilgisi,  

 Parça kesim adedi,  

 Pens, pli, yırtmaç, yedirme, esnetme ve birleşim işaretleridir. 

 

Üretim kalıbı, bireysel üretim ve seri üretim için farklı hazırlanır. Bireysel üretim 

kalıp hazırlamada bireyin ölçülerine göre kalıp hazırlanır. Kalıpların dikiş payı kalıplar 

kumaşa yerleştirildikten sonra verilir. Seri üretimde üretim kalıbı, standart temel beden 

ölçülerine göre hazırlanır, istenilen bedenlere göre serileme yöntemi ile çoğaltılır, dikim 

payları verilerek yani şablon işlemi uygulanarak kesime hazır hâle getirilir. Gecelik 

üretiminde bireysel ve seri üretime göre kalıpları kumaşa yerleştirme işlemleri farklıdır.  
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Resim 2.5: Gecelik seri üretiminde kullanılan beden ölçüleri 

 

Gecelik kalıplarının kumaşa yerleştirme işlemleri; 

 Kalıpların kontrol edilmesi (parça sayısı,  beden özellikleri), 

 Kalıplardaki uyarı işaretlerine dikkat edilerek yerleşim yapılması (düz boy iplik, 

verev iplik, ön orta arka orta, pli yeri, pens yeri, esnetme, yedirme vb. işaretler), 

 Kumaşın özelliklerine göre desen, tüy, hav yönüne göre yerleştirme, 

 Kalıpların büyükten küçük parçalara göre yerleştirilmesi, 

 Yerleşim planının kontrolüdür. 

 

 

Resim 2.6: Kalıpları kumaşa yerleştirme 

 

2.4.3. Gecelik Kesim İşlemleri 
Kesim, parça ya da parçalardan oluşan ürünün istenilen formlarda oluşturulabilmesi 

için istenilen ham maddelerden keserek ürün elde etme işlemidir. Kesim işlemi ham 

maddeye uygun kesim araçları yardımı ile yapılır. Giysi üretiminde giysi parçalarının elde 

edilmesi için kesim işlemi uygulanır. Kesim işlemlerinde kullanılan araçlar değişkendir. 

Bireysel üretimde el makası kesim işleminde kullanılırken seri giysi üretiminin kesim 

aşamasında yuvarlak bıçak, hızar bıçaklar, otomatik lazer başlıklı kesim araçları 

kullanılmaktadır. Giysi üretiminde kullanılan kesim araçları; 
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 El makasları, 

 Dik bıçaklı kesim araçları, 

 Yuvarlak bıçaklı kesim araçları, 

 Lazer başlıklı otomatik kesim araçlarıdır. 

 

Gecelik üretim sürecinin bir bölümü olan kesim işlemi için ön hazırlık gerekir. Kesim 

öncesi yapılan ön hazırlıklar gecelik kesim işlemlerini oluşturur. Gecelik kesim işlemleri; 

 

 Tasarıma uygun doğru kalıp hazırlanması, 

 Kalıpların kontrolü, 

 Pastal resmi hazırlama, 

 

 

Resim 2.7: Örnek gecelik pastal resmi 

 

 Kumaşın kesim için kesime hazırlanması (esneme oranlarının hesaplanması, 

çektirme), 

 Kumaş kontrolü (kumaş hataları ve metraj kontrolü), 

 Kumaşın serim masasına yerleştirilmesi (elle ya da serim makinesi yardımı ile 

kesim masasına kumaşın yerleştirilmesi), 
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Resim 2.8: Kumaşın serim masasına yerleştirilmesi 

 

 Serim sonrası bekletilmesi gereken esnek kumaşların dinlendirilmesi, 

 Kalıpları kumaşa ve kullanılacaksa telaya yerleştirme (düz boy iplik, verev 

iplik, desen, tüy hav yönlerine dikkat ederek ekonomik şekilde kumaş 

tasarrufuna dikkat ederek yerleştirme) 

 Gecelik kesiminin kesim araçları yardımı ile yapılması (katlı kesimlerde 

yuvarlak, hızar, dik bıçak kullanılması, tekli kesimlerde el makası kullanılması) 

 Kalıplarda var olan işaretlerin kesilecek parçalara aktarılması (çıtların atılması) 

 

 

Resim 2.9: Kesilen parçalara gerekli çıtların atılması 

 

 Gecelik süsleme materyallerinin özelliğine göre kesilmesi (Dantel, fisto, far- 

bela, fırfır, kurdele, hangisi kullanılacak ise kullanılacak malzeme gerekli olan 

en, boy özelliğinde kesilir). 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Seçtiğiniz modelin özelliğine göre hazır kalıplardan yararlanarak gecelik kesim 

işlemini işlem basamaklarına göre yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Seçtiğiniz modelin model analiz 

formunu oluşturunuz.  

 Yerel Ağ (İnternet), model dergilerini 

inceleyiniz.  

 Bilgi konularını gözden geçiriniz. 

 

 Asgari çalışma talimatı hazırlayınız. 
 Bilgi konularını gözden geçiriniz ve 

yorumlayınız. 

 Gecelikte istediğiniz kalite niteliklerini 

belirleyiniz. 

 Bilgi konularını gözden geçirip 

yorumlayınız. 

 Gecelik kumaşını kesime hazırlayınız. Dikkatli ve özenli olunuz. 

 Gecelik kalıplarını kumaşa 

yerleştiriniz. 

Zamanı iyi kullanınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Gecelik kesimini yapınız.  

Kesim araçlarını kullanırken iş 

güvenliği talimatlarına uyunuz. 

 

 Gecelik kesimi işlemlerini 

arkadaşlarınızla paylaşınız. 
 Paylaşımcı olunuz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Giysinin üretimi için tasarım sonrası giysi üretimi için yapılacak teknik 

çalışmaların detaylandırılmasına model analizi denir. 

2. (   ) Model analizinde giysi modelinin teknik çizimi sunulmalıdır. 

3. (   ) İpek böceği lifinin kozalarından oluşturulan parlak, uçuşan, hafif kumaş türüne 

bambu kumaş denir.  

4. (   ) Gecelik kesim işlemleri öncesi yapılması gerekenlerden birisi bitmiş ürün 

kontrolüdür. 

5. (   ) Gecelik kalıplarının kumaşa yerleştirme işlemleri; kalıp kontrolü, desen, hav 

yönüne dikkat, kalıpları büyükten küçüğe yerleştirme işlemleridir.   

6. (   ) Gecelik üretiminde kumaşı kesime hazırlama öncesi serim işlemleri, seri üretimde 

ve bireysel üretimde farklıdır. 

7. (   ) Gecelik giysi türünün özelliği uykuda rahatsızlık vermeyecek, yumuşak, esnek 

kumaştan, hareket rahatlığı sağlayacak bollukta ve kısalıkta bir modele sahip 

olmalıdır. 

8. (   ) Gecelik üretimi için gerekli olan asgari çalışma talimatlarından birisi de dikim 

talimatlarıdır. 

9. (   ) Gecelik seri üretiminin kesim aşamasında el makası kullanılır. 

10. (   ) Gecelik bireysel üretiminin kesim aşamasında otomatik lazer başlıklı kesim aracı 

kullanılır. 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

Gecelik dikimini tekniğine uygun olarak yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Gecelik üretimi yapan işletmelerden ve Yerel Ağ’dan (İnternet) gecelik üretim 

süreçlerini araştırıp inceleyiniz. Gecelik üretim süreçleri ile ilgili görselleri 

fotoğraflama ya da çizim yolu ile edininiz. 

 Araştırma sonuçlarını sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

3. GECELİK DİKİMİ  
 

3.1. Temiz Dikiş Teknik Çalışması Yapma İşlemleri  

 
Temiz dikiş, dikiş yapılan bölgede dikim paylarının görünmeyecek şekilde katlanıp 

katın üzerine çıma dikişi uygulanarak yapılan dikim tekniğidir. Temiz dikiş hem parça 

birleştirmede hem de tek parçaların kenar temizliğinde kullanılır (baskı dikiş). Her ikisinde 

ortak olan payların katlanarak içe alınması ve üzerine çıma dikişi yapılmasıdır.  

                                

Resim 3.1: Baskı ayağı ile temiz dikiş      Resim 3.2: Temiz dikiş ters yüz görünümü 

 

 

Resim 3.3: Temiz dikiş yüz görünümü  

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Kumaş parçalarının birleştirilmesinde kullanılan temiz dikiş, kumaşın iyi yüzünden 

veya ters yüzünden uygulanabilir. İki parçanın birleştirilmesinde kullanılan temiz dikiş 

yapma işlemleri; 

 

 Birleşecek parçaların yüz yüze kapatılarak makineye yerleştirilmesi, 

 Dikim payından dikim işleminin uygulanması, 

 Payların bir yana yatırılarak ütülenmesi, 

 Dikim payının birinin yarısından kesilmesi, 

 Uzun payı, kısa payı içine alacak şekilde katlayarak çıma dikişi yapılmasıdır. 

 

3.2. İngiliz Dikişi Teknik Çalışması Yapma İşlemleri  

 
Dikiş paylarının gözükmemesi için payların kumaş içinde gizlenerek tutturulmasına, 

İngiliz dikişi denir. İngiliz dikişi genellikle şifon, organze, ipek, saten gibi kumaşların 

dikiminde dikiş hatlarının temiz görünmesi için kullanılır. İç giyim ve abiye giyimde 

kullanılan bir dikim tekniğidir. 

 

 Dikimle birleştireceğiniz parçaları yüz yüze birleştirerek makineye yerleştiriniz. 

 Dikim payının pay yönünde 4 mm (baskı ayağı kalınlığında) makineye çekiniz. 

 Dikim payları tek tarafa yatırarak ütüleyiniz. 

 Kumaşın ters yüzünden payları içe alarak 5 mm’ den makineye çekiniz. 

 

 

Resim 3.4: İngiliz dikişinin bitmiş görünümü 

 

3.3. Gecelik Dikim Planı  
 

Gecelik dikim planı model tasarımından bitmiş ürüne kadar geçen sürecin 

organizasyonu için gerekli işlemlerin çizim ve yazıya dökülmesi işlemidir. Gecelik dikim 

planı bireysel üretim ile gecelik üreten firmalar için farklılık gösterir. Bireysel üretimde 

gecelik dikim planı; 
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 Model belirleme, 

 

Resim 3.5: Saten gecelik sabahlık modeli 

 

 Kalıp hazırlama (ölçüler yardımı ile ya da hazır kalıp), 

 Pastala resmi hazırlama, 

 Kumaş ve yardımcı malzeme seçimi (tela, düğme, saten kurdele gibi süsleme 

materyalleri), 

 Dikim işlem sırasını belirleme (omuz dikiş, yaka çalışması, yan dikiş, kol 

takımı, etek ucu temizleme, süsleme, ütü), 

 Ütü, 

 Kontrol işlemleridir. 

 

 Resim 3.6: Dikim işleminin uygulanması 

Gecelik seri üretiminde dikim planı dikim bölümü için yapılır. Dikim planı için 

yapılacak işlemler; 

 

 Gecelik modelinin dikim aşamalarını belirleme, 

 Dikim toleranslarını belirleme, 

 Dikim kontrol aralıklarını belirleme, 

 Dikim aşamalarına göre makine parkını belirlemedir. 
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3.4. Makine Parkı Belirleme İşlemleri 
 

Dikim, giysi parçalarının giysinin istenilen nitelikte oluşturulabilmesi için dikim 

araçları ve el yardımı ile montaj işleminin yapılmasıdır. Dikim araçlarının türleri her geçen 

gün değişmektedir. Bu değişkenlik dikim araçlarının hızını, dikim netliğini ve dikim süresini 

etkilemektedir. Yine dikim makinelerine ilave edilen aparatlarda el becerilerine destek 

vermektedir. Lazer ışınları büyük işletmelerde dikim araçlarında aparat olarak 

kullanılmaktadır. Spesiyal makineler dikimdeki teknik işlemlerin kısa sürede ve net olarak 

yapılmasını sağlar. Dikim araçları dikiş türlerine ve yaptıkları işlevlere göre değişkendir.  

 

Makine parkı, üretilecek giysi türünde gerekli olan metotlar için iş akışına göre üretim 

makinelerinin bir araya getirilmesi ile oluşturulan çalışma alanıdır. Dikimde makine parkını 

belirleme işlemleri işletmelerin sahip olduğu makinelere ve aparatlara göre yapılır. Makine 

parkı belirleme bant şefleri ve dikim şeflerinin iş birliği ile oluşturulur. Makine teknik 

elemanları makine parklarının oluşturulmasına destek verir. Gecelik dikiminde kullanılan 

makine türleri kullanılan kumaş ve süsleme materyallerinin özelliğine göre değişkendir. 

Gecelik bireysel üretiminde düz dikiş makinesi ve ütü yeterli olurken seri üretimde kumaş ve 

model özelliğine göre farklı spesiyal makineler kullanılmaktadır.  

 

Gecelik seri üretiminde; düz dikiş, overlok, reçme, lastik takma, bant takma gibi 

makineler,  biye, baskı aparatları gibi aparatlar kullanılmaktadır. 

 

 

Resim 3.7: Yakalara bant (biye) takma makinesi (Özellikle ince kumaşlarda meydana gelen 

kaymaları önleme özelliği vardır.) 
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3.5. Gecelik Dikim İşlemleri 
  

Gecelik dikim işlemleri geceliğin modeli, kullanılan kumaş, süsleme materyalleri ve 

mevcut makine özelliklerine göre değişkendir. Gecelik giysi türü rahat kullanım amaçlı 

tercih edildiği için dikim teknikleri de kullanım kolaylığı sağlayacak şekilde tercih 

edilmelidir. Gecelik üreten firmalar müşteri taleplerine göre dikim tekniklerini ve işlemlerini 

belirler. Dikim işlemleri dikim talimatlarının hazırlanmasında belirlenir. İşletmelerde bant 

şefleri dikim işlemlerinin kontrolünden sorumludur.  

 

Gecelik dikim aşamaları model özelliğine ve kumaş türüne göre değişse de kesimi 

yapılmış bir yakalı ve kollu geceliğin genel olarak dikim aşamaları ve makine parkı; 

 

 Omuzların birleştirilmesi (düz dikiş makinesi), 

 Ön ve arka parçada birleştirilmesi gereken parçaların montesi (düz dikiş), 

 Ön ve arka parçada var ise süsleme çalışmalarının yapılması (zikzak dikiş, 

zincir dikiş, nakış makinesi vb.) 

 

 

Resim 3.8: Gecelikte dantel, şerit fisto nervür ile süsleme örneği 

 

  

Resim 3.9: Gecelik uç dantel ara dantel ve nervür süsleme 
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Resim 3.10: Uç dantel ve lastik ile süsleme (saten kurdele askı) 

 

 Yakanın telalanıp dikilmesi (ütü ya da tela pres makinesi, düz dikiş), 

 Yakanın bedene monte edilmesi (düz dikiş ya da yaka takma makinesi, köşe 

çevirme aracı), 

 Kolların bedene montesi (düz dikiş ya da kol takma makinesi), 

 Kol altı ve yan dikişlerin kapatılması (düz dikiş, baskı aparatı), 

 Etek ve kol ucu kapamalarının yapılması (düz dikiş ya da 5 iplikli overlok), 

 Dikim kontrolünün yapılmasıdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarına göre gecelik üretimini yapınız. Üretim 

çalışmanızı arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kesilmiş gecelik parçalarının dikimi için 

gecelik dikim planı hazırlayınız.  

 Yerel Ağ (İnternet), model dergileri vb. 

inceleyiniz. 

 Bilgi konularını gözden geçiriniz. 

 Ön ya da arka gecelik parçalarında var 

olan ayrı parçaları bütünleştiriniz. 

 Gecelik modelinizin özelliğine göre 

birleşim yapınız. 

 

 

 Omuzları İngiliz dikişi ile birleştiriniz. 

 Bilgi konularını gözden geçiriniz. 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Yaka çalışmasını yapınız. 

 Yakayı bedene monte ediniz. 

 Bilgi konularını araştırmalarınızla 

karşılaştınız. 

 

 

 Temiz dikiş tekniği ile yanları 

birleştiriniz. 

 Edindiğiniz bilgileri yorumlayıp 

uygulayınız. 

 Dikkatli ve özenli olunuz. 

 Kolu bedene takınız (Kolda var olan çıt, 

yedirme, büzgü gibi işaretlere dikkat 

ediniz.). 

 Bilgi konularını araştırmalarınızla 

karşılaştınız. 

 Kol altı ve yan dikişi birleştiriniz.  Zamanı iyi kullanınız. 

 Etek ucu ve kol ucunu temiz dikişle 

bastırınız. 
 Baskı ayağı aparatı kullanınız. 

 Gecelik süsleme işlemlerini seçiminize 

göre yapınız. 
 Bilgi konularını gözden geçiriniz. 

 Dikim işlemlerini kontrol ediniz. 

 Zamanı iyi kullanınız. 

 

 Çalışmalarınızı arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 
 Paylaşımcı olunuz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Dikiş paylarının gözükmemesi için payların kumaş içinde gizlenerek tutturulmasına ne 

denir? 

A) Temiz dikiş 

B) Overlok dikiş 

C) İngiliz dikişi 

D) Zincir dikiş 

 

2. Dikiş yapılan bölgede dikim paylarının görünmeyecek şekilde katlanarak katın üzerine 

çıma dikişi uygulanarak yapılan dikim tekniği aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Temiz dikiş 

B) İngiliz dikişi 

C) Zincir dikiş 

D) Overlok dikiş 

 

3. Giysi parçalarının giysinin istenilen nitelikte oluşturulabilmesi için dikim araçları ve el 

yardımı ile montaj işleminin yapılmasına ne denir? 

A) Dikim 

B) Ütü 

C) Montaj 

D) Dikim aracı 

 

4. Üretilecek giysi türünde gerekli olan metotlar için, iş akışına göre üretim 

makinelerinin bir araya getirilmesi ile oluşturulan çalışma alanına ne denir? 

A) Metot parkı 

B) Makine parkı 

C) Kalıp parkı 

D) Dikiş parkı 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi gecelik dikim işlemlerinde kullanılan makine parkı makine 

türüdür? 

A) Ploter 

B) Makas 

C) Düz dikiş makinesi 

D) Çizim masası 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
–1 

 

 

 

 Gecelik son ütü ve son kontrol işlemlerini kalite niteliklerine uygun olarak yapınız. 

 

 

 

 

 

 Gecelik üretimi yapan işletmelerden ve Yerel Ağ’dan (İnternet) ütü ve kontrol 

işlemlerini araştırınız. Araştırmalarınızla ilgili bilgileri ve görselleri 

dosyalayınız. 

 Araştırmalarınızı sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

 

 

 

4. GECELİK SON ÜTÜ VE SON KONTROLÜ 
 

Gecelik dikim işleminden sonra seri üretim ile bireysel üretimde son ütü ve son 

kontrol işlemleri yapılarak ürün paketlenir. 

 

Paketleme üretilen ürünlerin; 

 Korunması, 

 Temiz tutulması  

 Taşınması,  

 Stokta tutulması,  

 Müşteriye sunulması, 

 Ürünün hediyelik amaçlı kullanımı için yapılır. 

 

Paketleme malzemeleri; 

 Bez,  

 Kâğıt, 

 Karton, 

 Poşet,  

 Ahşap, 

 İp, kurdele vb. ham maddelerdir. 

 

  

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
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Paketleme malzemeleri ayrı bir üretim sektörüdür. Üretilen giysilerin paketlenmesinde 

poşet, karton koli ve ahşap malzemeler kullanılmaktadır. Giysilerin ambalajlanma 

seçenekleri de giysi türüne göre değişkendir. Özellikle mağazada askıda sergilenecek 

giysilerin nakliyesinde askılı paketleme seçilmektedir. Mağazada katlanarak sergilenen 

giysiler üretilen işletmelerde katlanmış şekilde paketlenir, paketli olarak kolilenir ve 

nakliyesi yapılır. Giysi paketlemeleri; 

 

 Üretilen giysilerin işletmeden müşteriye ulaşacağı mağazaya çıkışı, 

 Mağazadan müşteriye sunum için yapılır. 

 

4.1. Gecelik Son Ütüleme İşlemleri 

 
Gecelik son ütüleme işlemlerinin amacı geceliğe istenilen son formunun verilmesidir. 

Gecelik son ütü işlemelerinde dikkat edilmesi gerekenler: 

 

 Ütü ısı derecesinin kumaş özelliğine uygun olması (ütü talimatlarına uygunluk), 

ince ipekli, saten, sentetik, yün kumaşlar için düşük ısı, pamuklu, viskon, 

terikoton türü için orta ısı, keten ve kalın dokulu kumaşlar için yüksek ısı 

kullanılır. 

 Pli, nervür, fırfır, volan detaylarına dikkat edilerek ütülenmesi, 

 Esnetme, yedirme, katlama uyarılarına dikkat edilmesidir. 

 

4.2. Gecelik Son Kontrol İşlemleri 
 

Kalite, ürün ya da hizmetlerde istenilen niteliktir. İşletmeler üretim ve hizmette hitap 

ettikleri pazarın talebi olan kaliteyi pazarda kalabilmeleri için karşılamalıdır. Giysi 

üretiminde kalite kontrol için üretim öncesi üretimin kalite nitelikleri belirlenir. İstenilen 

kalite nitelikleri için, üretim öncesi üretim aşamasında gerçekleştirilen etkinliklerde 

aşılmaması gereken hata payları belirlenir (standartlar ve toleransları belirleme). Bu da 

üretilen ürünün tamamlandığında hatasız ve istenilen nitelikte olmasını sağlar.  

 

Belirlenen kalite niteliklerinin üretim sırasında yerine getirilip getirilmediğinin kontrol 

edilmesi gerekir. Bu da kalite kontrol bölümünün ya da kalite kontrolü yapan birey ya da 

bireylerin sorumluluğunda gerçekleşir.  

 

Kalitenin temel nitelikleri; 

 Müşteri odaklılık, 

 Sürekli gelişim ve iyileştirme, 

 Çalışanların gelişimi ve katılımı,  

 Liderlik ve amacın tutarlılığı, 

 Süreçlerle ve verilerle yönetim, 

 Sonuç odaklılık, 

 İşbirliklerinin geliştirilmesi,  

 Toplumsal sorumluluktur. 
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Üretimde beklenen kalite, müşterinin belirlediği şartlara uyumdur. Çekici kalite ise 

müşterinin dile getirmediği şartların sağlanmasıdır. Bu şartların oluşması ürüne olan talebin 

sürekliliğini sağlayacaktır. Giysi üretiminde kalite kontrolünün yararları; 

 

 Mamul ürün kalite düzeyinin yükselmesine, 

 Son kontrolde işlerin geri çevrilmemesine, 

 Satışta karşılaşılan problemlerin azalmasına, 

 Firma ve marka saygınlığının artmasına, 

 Dikişteki çalışmaların kolaylaşmasına, 

 Tamirlerinin azalmasına, 

 Maliyetin düşmesine neden olur. 

 

Resim 4.1: Seri üretimde giysi kalite kontrol işlem tanımlamaları 

 

Gecelik son kontrol işlemleri gecelik modelinin özelliğine göre değişir.  Seri üretimde 

ürün kontrolü bitmiş ürün üzerinde ve cansız mankende yapılırken bireysel üretimde gecelik 

üretilen kişi üzerinde yapılır. Genel olarak gecelik son kontrol işlemleri şunlardır: 

 

 Ölçü kontrolü: Beden ölçülerine uyum, yaka uçlarının eşitliği, kolların eşitliği, 

genel görünüm izleme vb. çalışmaların yapılmasıdır. 

 Dikiş kontrolleri: Sökük, eğri dikiş, dikiş tekniklerinin doğruluğu, dikim 

talimatlarına uygunluğun incelenmesidir. 

 Süsleme detaylarının kontrolü: Süsleme montajının tekniğe uygunluğu, 

süslemenin tasarıma uygunluğu, süsleme materyallerindeki ölçü doğruluğu, 

renk ve desen hataları gibi kontrollerin yapılmasıdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıdaki işlem basamaklarına göre gecelik son ütü ve son kontrol işlemlerini 

yapınız. Çalışmalarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Kumaş özelliğine göre ütü ısısını 

ayarlayınız. 
 İş güvenliği kurallarına uyunuz. 

 Gecelik son ütüsünü ütü talimatlarına 

göre yapınız. 
 Bilgi konularını gözden geçiriniz. 

 Ütülenmiş geceliği kalite kontrol 

talimatlarına göre kontrol ediniz. 
 Dikkatli ve özenli olunuz. 

 Kontrol sonrası ortaya çıkan ütüleme 

hatalarını gideriniz. 
 Edindiğiniz bilgileri yorumlayınız. 

 Gecelik son kontrolünü yapınız. 
 Bilgi konularını araştırmalarınızla 

karşılaştınız. 

 Çalışmalarınızı arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 

 Zamanı iyi kullanınız. 

 Paylaşımcı olunuz. 

 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Gecelik dikim işleminden sonra, seri üretim ile bireysel üretimde son ütü ve son 

kontrol işlemleri yapılarak ürün paketlenir. 

2. (   ) Gecelik son kontrol işlemleri gecelik modelinin özelliğine göre değişir. 

3. (   ) Beden ölçülerine uyum, yaka uçlarının eşitliği, kolların eşitliği, genel görünüm 

izleme vb. işlemelerin yapılmasına dikim kontrolü denir.  

4. (   ) Sökük dikiş,eğri dikiş, dikiş tekniklerinin doğruluğu, dikim talimatlarına uygunluk 

gibi kontrollerin yapılmasına dikim kontrolü denir. 

5. (   ) Üretimde beklenen kalite, müşterinin belirlediği şartlara uyumdur.   

6. (   ) Bireysel üretimde gecelik son kontrolü üretilen kişi üzerinde yapılır. 

7. (   ) Gecelik son ütüleme işlemlerinin amacı geceliğe istenilen son formunun 

verilmesidir. 

8. (   ) Giysi üretiminde kalite kontrol için kalite nitelikleri üretim sonunda belirlenir. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme ”ye geçiniz. 

 
  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Bebe yaka oyuntulu bir yaka türüdür. 

2. (   ) İç giyim üreten firmalar elbise, manto ve pantolon üretir. 

3. (   ) Hâkim yaka, bedene takılan bir yaka türüdür. 

4. (   ) Oyuntulu yakaları temizlemede kullanılan ilave parçaya pervaz denir. 

5. (   ) Bitmiş ürün kontrolü kalıp aşamasından sonra yapılır. 

6. (   ) Gecelik model özelliği hareket kolaylığı sağlayacak bollukta ve kısalıkta 

olmalıdır. 

7. (   ) Dikiş paylarının gözükmemesi için payların kumaş içinde gizlenerek 

tutturulmasına İngiliz dikiş denir. 

8. (   ) Dikiş yapılan bölgede dikim paylarının görünmeyecek şekilde katlanıp katın 

üzerine çıma dikişi uygulanarak yapılan dikim tekniğine temiz dikiş denir. 

9. (   ) Giysi parçalarının giysinin istenilen nitelikte oluşturulabilmesi için dikim araçları 

ve el yardımı ile montaj işleminin yapılmasına dikim denir. 

10. (   ) Kalite, ürün ya da hizmetlerde istenmeyen niteliktir. 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

 

 

 

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

 

1 B 

2 C 

3 D 

4 A 

5 C 

6 B 

7 A 

8 B 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Yanlış 

4 Yanlış 

5 Doğru 

6 Doğru 

7 Doğru 

8 Doğru 

9 Yanlış 

10 Yanlış 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 A 

3 A 

4 B 

5 C 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Yanlış 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 Doğru 

7 Doğru 

8 Yanlış 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Yanlış 

2 Yanlış 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Yanlış 

6 Doğru 

7 Doğru 

8 Doğru 

9 Doğru 

10 Yanlış 
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