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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. 
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AÇIKLAMALAR 
ALAN Giyim Üretim Teknolojisi 

DAL/MESLEK İç Giyim Modelistliği, Hazır Giyim Model Makineciliği 

MODÜLÜN ADI Makinede Zincir Dikişi 

MODÜLÜN TANIMI 

Zincir dikiş makinesinin donanımını, çalışma prensiplerini, 

kullanımını, temizlik ve bakım işlemlerini anlatan bir 

öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖN KOŞUL Makinede Düz Dikiş modülünü başarmış olmak 

YETERLİK Makinede zincir dikişi yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç:  

Uygun ortam sağlandığında, makinede zincir dikişini tekniğe 

uygun olarak yapabileceksiniz. 

 

Amaçlar:  

 

1. Zincir dikiş makinesini kullanım kılavuzuna uygun olarak 

dikime hazırlayabileceksiniz. 

2. Zincir dikiş makinesini seri bir şekilde 

kullanabileceksiniz. 

3. Zincir dikiş makinesinin temizlik ve bakımını kullanım 

kılavuzu doğrultusunda yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Atölye 

Donanım: Zincir dikiş makinesi, iğne, iplik, makine 

aparatları, temizlik fırçası, temizlik bezi, makine yağı, 

yardımcı gereçler (mezura, cetvel, işaretleme kalemi vb.) 

  

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modülün içinde yer alan her bir öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kazandığınız bilgi ve becerileri 

ölçerek kendinizi değerlendireceksiniz. 

Modül sonunda ise kazandığınız bilgi ve becerileri ölçmek 

amacıyla öğretmen tarafından hazırlanacak ölçme araçları ile 

değerlendirileceksiniz. 

 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

 

Sevgili Öğrenci, 

 

Teknolojik yeniliklerin sonucu olan ürünler, tekstil sektörünün seri üretimine çok 

büyük katkılar sağlamaktadır. 

 

Eğer sektördeki üretimin içerisindeysek bu teknolojik ürünleri kullanmayı bilmemiz 

gerekmektedir. İşte bu modülün oluşturulma sebebi de bu teknolojik ürünlerden biri olan 

zincir dikiş makinesini sizlere tanıtmaktır. 

 

Bu modül yardımı ile zincir dikiş makinesini amacına uygun olarak dikime 

hazırlayabilecek, seri bir şekilde kullanabilecek, makinenin temizlik ve bakımını 

yapabileceksiniz. 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

 
 

 

Gerekli ortam sağlandığında bu faaliyette verilecek bilgi ve beceriler doğrultusunda 

zincir dikiş makinesini kullanım kılavuzuna uygun olarak dikime hazırlayabileceksiniz. 

 

1. ZİNCİR DİKİŞ MAKİNESİNİ DİKİME 

HAZIRLAMA 
 

1.1. Zincir Dikiş Makinesinin Donanımları ve Çalışma Prensipleri 
 

 

 

Zincir dikiş makinelerinin üst bölüm elemanları (düz dikiş makineleri gibi); baş, kol, 

boyun, masa plakası ve masura sarma tertibatı bölümlerinden oluşmaktadır. Alt bölüm 

elemanları ise çardak, motor, pedal ve dizliktir (Bazı elektronik makinelerde baskı ayağını 

kaldırmak için dizlik bulunmaz. Bunun yerine pedalın gerisine basarak baskı ayağı 

kaldırılabilir). 

 

Tek veya iki iplikle zincir dikiş oluşturan dikiş makineleridir. Tek iplikli zincir dikiş 

makinesi iğneden gelen üst ipliğin oluşturduğu ilmeği, iğnenin bir sonraki alçalması ile 

bunun içinden geçmesine kadar aynı pozisyonda tutarak tek iplikli zincir dikişi oluşturur. 

İlmek üzerinden kayar ve kör lüper böylece bir sonraki ilmek için iplik tutar. 

 

İki iplikli zincir dikiş makinesi, alt ipliğin masura yerine lüper üzerinde taşındığı, iğne 

ve lüperin sıra ile birbirlerinin oluşturduğu ilmeklere girdiği ve ilmeklerden kesiksiz bir 

zincir dikiş yapar.  

ÖĞRENME FAALİYETİ– 1 
 

AMAÇ 
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1.1.1. Tek İplikli Zincir Dikiş Tipleri 
 

Tek bir ipliğin kumaş kat veya katlarından geçerek karşı yüzeyde kendisi ile 

ilmeklendiği, kumaşın ters yüzeyinde bir zincirin iç içe geçmiş halkaları gibi göründüğü 

dikiş tipidir. 

Tek ipliğin halkaları birbiri içinden geçtiği için çok esnek bir dikiş türüdür. Basit 

zincir dikişi ile yapılan dikişler, ipliğin ucundan çekildiğinde kolayca sökülebilir. Bu özellik, 

bir teyel dikişini kısa sürede tekrar açabilmek için kullanılır. 

Masura değiştirme işlemi olmadığı için çift baskı dikişine göre avantajlıdır. Ancak, 

zincir dikişte alt ve üst tarafların farklı görünmesi dezavantajdır. 

Temel bir dikiş olan zincir dikişten türetilen dikişler de vardır. Reçme dikişi bir tür 

zincir dikiştir. 

 

Zincir dikişin en basit şeklini endüstride örneğin kenar dikme makinelerinde, çamaşır 

endüstrisinde de kenar bastırmada görmek mümkündür. Özellikle kenarların bitişinde, 

bağlantı yerlerinde ve aynı zamanda örgü kumaşların esnek şekilde birleştirilmesinde 

kullanılır. Cekette kol parçası birleştirme, pantolonda yan kapama gibi. Zincir dikiş türü, 

düğme dikme makinelerinde ve hızlı çalışan iç çamaşırı ilik açma makinelerinde de 

kullanılır. 

 

      

Şekil 1.1: Tek iplikli zincir dikiş bağlantı şekli      Şekil 1.2: Tek iplikli zincir dikiş tersten ve 

yüzden görünüş 

 

 

Şekil 1.3: Tek iplikli zincir dikiş oluşum kademeleri 
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1.1.2. İki İplikli Zincir Dikiş Tipleri 
 

Çift iplikli zincir dikişleri iki iplik sisteminden oluşur. Birinci iplik sistemindeki 

ilmekler kumaştan (dikilen malzemeden) geçirilir ve ikinci iplik sisteminin (lüper ipliği) 

ilmekleri ile zincir şeklinde tutturularak ilmek zincirleri oluşturur. Tek iplikli zincir dikişe 

nazaran daha az esnektir. 

 

 

Şekil 1.4: İki iplikli zincir dikiş bağlantı şekli         Şekil 1.5:  İki iplikli zincir dikiş tersten ve 

yüzden görünüşü 

 

Çift iplikli zincir dikişleri için, iğne ipliği ile kavrayıcı ipliğinin birbirine dolanarak 

oluşturdukları ve doğru iplik gerginliğinde, kumaşın alt tarafında gerçekleştirdikleri bağlantı 

biçimi karakteristiktir. En belirgin özelliği kumaş esnemelerine uyum sağlamasıdır. Düz 

dikişlere göre istenildiğinde çok kolay sökülebilir olmaları avantajdır. Tek iplikli zincir 

dikişe nazaran daha az esnektir. 

 

Çift iplikli zincir dikişin dezavantajı kumaşın alt tarafında fazla miktarda iplik 

yığılması ve iplik tüketiminin fazla olmasıdır. 

 

 

Şekil 1.6:  İki iplikli zincir dikişin oluşum kademeleri (1) 
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Şekil 1.7: İki iplikli zincir dikişin oluşum kademeleri(2) 

 

1.1.3. Zincir Dikişin Özellikleri 
 

 Kolay sökülür. 

 Dikişin iki tarafı da farklı görünümdedir. 

 Çok esneyen bir dikiştir. 

 Düz dikişe göre iplik gideri fazladır.  

 

       

Şekil 1.8: Tek iplikli zincir dikiş resmi            Şekil 1.9: İki iplikli zincir dikiş resmi  a.İğne ipliği 

b.Lüper ipliği 
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1.1.4. Çeşitli Zincir Dikiş Makineleri 

 

 

Şekil 1.10: İplik kesmeli tek iğne zincir dikiş makinesi 

 

 

Şekil 1.11: Arkadan merdaneli iplik kesmeli tek iğne zincir dikiş makinesi 
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Şekil 1.12: Alt diferansiyel transportlu iplik kesmeli tek iğne zincir dikiş makinesi 

 

 

Şekil 1.13: Alt ve üst transportlu iplik kesmeli tek iğne zincir dikiş makinesi 

 

Şekil 1.14: İki iğneli arkadan merdaneli kollu gömlek zincir dikiş makinesi 
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Şekil 1.15: Çift iğne zincir dikiş makinesi 

 

    

Şekil 1.16 : Çift iğne zincir dikiş makinesi dikiş resmi 

 

 

Şekil 1.17: Merdaneli çift iğne zincir dikiş gömlek boss makinesi 
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Şekil 1.18: Zincir dikiş makinesi 

 

1.2. Makineye İğne Takma İşlemleri 
 

İğne, makinenin en önemli parçalarından birisidir. Makinenin özelliğine, kumaş ve 

ipliğin kalınlığına, kumaşın çeşidine uygun iğne kullanılmadığı takdirde yapılan 

uygulamalarda iyi sonuç elde edilemez. 

 

Farklı dikiş malzemelerine göre doğru ipliği ve iğneyi seçin. Bu dikiş makinesinde TV 

7 veya GK 2 Model # 9 -# 21 nu’lu iğne çeşitleri kullanılabilir.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
İşlem Basamakları Öneriler 

 Makinenin iğne sistemini belirleyerek tornavida, 

makine iğnesi ve zincir dikiş makinesini çalışma 

ortamında hazırlayınız. 

 Açık ise makine şalterini 

kapatınız. 

 İğne mili, hareket mesafesi en üst ölü noktasına 

erişinceye kadar volan kasnağı çeviriniz. 

 

 

 
 

                   

 

 İğne kelepçe vidasını (2) gevşetiniz ve iğnelerdeki 

uzun olukların önünüze gelmesi için iğneleri (1) 

çeviriniz. 

 Tornavida kullanarak iğne 

vidasını gevşetiniz. 

 İğneleri iğne kelepçe deliğine yerleştiriniz.  İğneyi cımbız ile tutarak 

yerleştiriniz. Yerleşimde 

iğne gözünün dönük 

olmamasına dikkat ediniz.   

İğne vidasını tornavida 

yardımı ile sıkıştırınız. 

 İğne kelepçe vidasını (2) sağlam biçimde sıkınız.  İğne vidasını sıkıştırırken 

iğne gözünün dönmemesine 

özen gösteriniz. 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ  
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UYGULAMA FAALİYETİ 

1.3. Makineye İplik Takma İşlemleri 
 

1.3.1. Makineye Lüper İpliğinin Takılması 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 
 

 İpliği, yukarıdaki çizimde gösterilen 

şekilde geçirin. 

 

 İpliği, çizimde gösterilen şekilde lüper 

ipliği kılavuz plâkasından geçirin. Sık 

bükümlü iplik kullanıldığı takdirde veya 

dikiş çok uzun olduğu zaman, iki tur sarın. 

 

 Plâkanın yayını kendinize doğru çektiğiniz 

zaman, A yükselir. 

 

 İpliği lüperden geçirirken aksesuar 

kutusunda verilen çifti kullanın ve ipliğin 

ucunu, lüperden yaklaşık 5 cm (1-31/32”) 

dışarı çekin. 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

1.3.2. Makineye Üst İplik Takma İşlemleri 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 İğne milini en yüksek konumuna 

getirdikten sonra, çizimde gösterilen sırayı 

dikkatle uygulayarak iğne ipliğini takın. 

 

 
 

 İğnedeki ipliği, operatör tarafından diğer 

tarafa doğru geçirin. 

 

 İpliği iğneden geçirdikten sonra yaklaşık 10 

cm (4 inç) dışarıya çekin. 

 

 

1.4. Zincir Dikiş Makinesinde Dikiş Ayarları Yapma İşlemleri 

UYGULAMA FAALİYETİ 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
1.4.1. İplik Tansiyonunun Ayarlanması 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

          

 İğne ve lüper ipliğinin tansiyonunu ayarlamak için tansiyon ayar vidalarını sağa veya 

sola doğru çeviriniz. 

 
İğne ipliği ile lüper ipliği arasındaki bağlantı 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
1.4.2. Baskı Ayağı Basıncının Ayarlanması 
 

İşlem Basamakları Öneriler 
 

 
Baskı ayağı gücünün ayarlanması 

 Baskı gücünü arttırmak için ayar vidasını 

saat yönüne, azaltmak için ise saat 

yönünün tersine çevirin. Standart güç, 

yaklaşık 5 kg ’dır  

 

 

 
Baskı ayağı kaldırma kolu 

 Baskı ayağını en yüksek konumda 

tutmak için, bu elle kaldırma kolunu sola 

veya sağa doğru çevirin. 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
1.4.3. Dikiş Uzunluğunun Ayarlanması 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 
 Makine kafasında, ileri geri kolunun 

üzerine yerleştirilmiş olan besleme 

regülatör kadranını sağa veya sola 

çevirin. Besleme regülatör kadranı 

üzerindeki her bir rakam, milimetre 

(mm) cinsinden dikiş uzunluğunu temsil 

eder. 

 

 İstenilen dikiş uzunluk değerini, makine 

kafasındaki çıkıntılı pimin hizasına 

getirin.  

 

 İleri geri kolunu aşağıya bastırmak 

suretiyle dikiş başlangıç ve sonlarında 

sağlamlaştırma yapabilirsiniz. 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Aşağıdaki kontrol listesi ile uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmayı 

kendiniz ya da arkadaşınızla değişerek değerlendiriniz  

 

Kontrol Listesi Evet Hayır 

1. Çalışma ortamını hazırladınız mı?   

2. Uygun iğne sistemini belirlediniz mi?   

3. Makineye iğneyi doğru olarak taktınız mı?   

4. Üst ipliği makineye doğru olarak taktınız mı?   

5. Lüper ipliğini makineye doğru taktınız mı?   

6. Üst iplik tansiyon ayarını doğru yaptınız mı?   

7. Lüper ipliği tansiyon ayarını doğru yaptınız mı?   

8. Baskı ayağı basıncını kumaşınıza göre ayarladınız mı?   

9. Dikiş adımı ayarınızı yaptınız mı?   

Toplam   

 

Yapmış olduğunuz çalışmayı değerlendiriniz ve bunun sonucuna göre eksikleriniz 

varsa uygulamaları tekrarlayınız. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ- 2 

 
 

 
Gerekli ortam sağlandığında bu faaliyette verilecek bilgi ve beceriler doğrultusunda 

zincir dikiş makinesini seri bir şekilde kullanabilecek, makinede oluşabilecek dikiş hatalarını 

giderebileceksiniz. 

 

 

ARAŞTIRMA 

 
 Zincir dikiş makinesinin nasıl ve nerelerde kullanıldığını, hangi dikiş 

bozukluklarının oluşabileceğini araştırınız. Bilgilerinizi arkadaşlarınıza 

sununuz.    

 

2. ZİNCİR DİKİŞ MAKİNESİNİN 

KULLANIMI 
 

2.1. Zincir Dikiş Makinesini Kullanma İşlemleri 

ÖĞRENME FAALİYETİ- 2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 



 

 19 

UYGULAMA FAALİYETİ 
İşlem Basamakları Öneriler 

 

 Makineyi güvenlik kurallarına uyarak 

kullanınız. 

 

 Özelliğine göre makineyi zincir dikişe 

hazırlayınız. 

 

 Kumaşa (malzemeye) uygun iğne 

seçiniz. 

 

 Makinenin üst ve lüper ipliğini takınız.  

 Deneme parçası üzerinde makine 

özelliğine göre zincir dikiş ayarlarını 

yapınız. 

 

 Uygulama yapılacak kumaşı baskı ayağı 

altına yerleştirerek düz dikiş yapar gibi 

makineye veriniz. 

 

 

 Dikiş görünüm ve ayarlarını kontrol 

ediniz. 

 
                              

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

 20 

2.2. Zincir Dikiş Makinesinde Oluşabilecek Dikiş Hatalar ve 

Giderme Yöntemleri 
 

Sorun Nedeni Düzeltici Önlemler 

İplik  

Kopması 

 

 

 

 

 

 

 

 

İplik  

Kopması 

İplik kalitesiz olduğunda 
İyi kalitede başka iplik 

kullanın. 

İplik iğneye göre çok kalın olduğu zaman 

 

Bu durumdaki ipliği veya 

iğneyi değiştirin. 

İğnenin aşırı ısınması nedeniyle 

 

Bu durum, sentetik elyaflı 

ipliklerde görülür. Silikon 

yağla yağlayın veya dikiş 

devrini düşürün. 

İplik tansiyonu çok yüksek olduğu için İplik tansiyonunu düşürün. 

İğne, lüper, plaka veya iğne koruyucunun 

iplik yolunda çapaklanma olduğu zaman 

Yağ taşı veya pastalı keçe ile 

çapakları giderin. 

Çok fazla iplik kaldığı ve tekrar yakalandığı 

zaman 

İplik verici tansiyon kolunu 

etkin hale getirin. 
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Dikiş 

Atlaması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. iğne ipliği art arda iki dikişi 

atlıyor. 

 
 

Bu sorun lüperin iğne ipliğini 

yakalayamamasından kaynaklanır. 

 

Lüper hareketini gözden 

geçirin. 

 

Lüper ve iğne arasındaki 

mesafeyi gözden geçirin. 

 

Lüper ve iğne arasındaki 

mesafeyi gözden geçirin. 

 

Kasa iplik gözünü ayarlayın. 

 

İpliğin tipine göre iplik verici 

kolunun tansiyonunu arttırmayı 

deneyin. 

 

İğnenin gereken şekilde 

takıldığını doğrulayın. 

 

İğne koruyucusunun 

konumunu ve zamanlamasını 

doğrulayın. 

 

İpliğin doğru takıldığından 

emin olun. 

2. lüper ipliğinde bağımsız bir dikiş 

atlanıyor. 

 

 
 

Bu sorun, iğne aşağıya inerek üçgen şekilli 

lüper ilmiğinin ortasından geçmediği zaman 

ortaya çıkar. 

 

 

Lüper iplik vericinin 

zamanlamasını gözden geçirin. 

 

Lüper ipliğinin tansiyonunu 

hafifçe arttırın. 

 

İpliğin doğru takıldığından 

emin olun.  
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3. iğne ipliğindeki dikiş, ilmik 

düğümlenmesinin yetersizliği nedeniyle 

atlanıyor. 

 

 
 

Bu sorun, iğne ipliğinin çok fazla sola kaçık 

olmasından kaynaklanır. Kimyasal veya 

sentetik elyaflı iplikten kaynaklanıp 

kaynaklanmadığını kontrol edin. 

Lüper hareketini gözden 

geçirin. 

 

Lüper ve iğne arasındaki 

mesafeyi gözden geçirin. 

 

Dikiş devrini düşürün. 

 

Silikon yağ kullanın. 

 

Kimyasal elyaflı iplik iğnesi 

kullanın. 

 

Dikiş devrini düşürün. 

 

Silikon yağ kullanın. 

 

 

 

 

Dikiş 

Sıkılığı 

Yetersiz 

                                       

İğne ipliğinin tansiyonu çok düşüktür. 
İğne ipliği tansiyon somununu 

sıkın. 

Lüper iplik tansiyonu çok yüksektir. 
Lüper ipliği tansiyon 

somununu gevşetin. 

Lüper iplik vericisi, yeterli uzunlukta iplik 

sağlamamaktadır. 
Lüper iplik kılavuzundaki iplik 

takma sırasını değiştirin.  

İplik iğneye göre çok kalın olduğu zaman 
Farklı iğne kullanmayı 

deneyin. 

Kasa iplik gözünün uygun olmayan konumu Konumu alçaltmayı deneyin. 

İplik verici kolunun konumu uygun değil 

Yukarı itmeyi deneyin. İğne 

deliği daha geniş olan diğer 

plaka ile değiştirin. 

İğne 

Kırılması 

İğne eğrilmesi 
Yeni ve düzgün bir iğne ile 

değiştirin. 

İğne hareket zamanlamasının yanlışlığı Zamanlamayı ayarlayın. 

Baskı ayağının konumu yanlış 

Plaka ile baskı ayağındaki 

delikleri, iğne eksenine göre 

ortalayarak ayarlayın. 

İğne koruyucusu yeterli değil 

İğne koruyucusunun 

konumunu ve zamanlamasını 

gözden geçirin. 

İğne ipliğinin tansiyonu çok yüksek olabilir. Tansiyonu düşürün. 

İğnenin kalınlığı uygun değil 

Dikilen kumaşın kalite ve 

kalınlığına göre uygun bir iğne 

ile değiştirin. 
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2.3. Zincir Dikiş Makinesinde Kullanılan Aparatlar 
 

Zincir dikiş makinesinde farklı giysilerin değişik bölümlerini dikmede kolaylık 

sağlaması için birçok aparat kullanılmaktadır. Aşağıda kullanılabilecek aparatların 

bazılarının resimleri verilmiştir (burada resmi verilmemiş olan değişik amaçlarda 

kullanılabilen farklı aparatlar da mevcuttur). 

 

                

 

 
Kot pantolon arka cep ağzı kırma-kıvırma   Gömlek omuz çatma aparatı (Boss 

aparatı        aparatı) 
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     Elbise ve gömlek yan çatma aparatı    Gömlek yan çatma aparatı 
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Şerit aparatı 

 

2.4. Zincir Dikiş Makinesinde Aparat Takma İşlemleri 
 

 

 
Zincir dikiş makinesinde kullanılan aparatlar, makine üst kısmında bulunan deliklere 

vida ile tutturularak takılır. Aşağıda bazı aparatların takılmış resimleri bulunmaktadır. 

 

              

 
Yukarıdaki resimlerde kot pantolon arka cep kırma-kıvırma aparatının makineye 

takılmış hali görünmektedir. 
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Gömlek omuz çatma aparatının makineye takılmış şekli. 

 

 

 

Gömlek elbise yan çatma aparatının kollu zincir dikiş makinesine takılmış şekli. 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Uygulama faaliyetinde zincir dikiş makinesinin kullanımı ile ilgili yapmış olduğunuz 

çalışmayı kendiniz ya da arkadaşınızla değiştirerek değerlendirme ölçeğine göre 

değerlendiriniz.  
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Çalışma ortamını eksiksiz olarak hazırladınız mı? 
  

2 
Zincir dikiş makinesini tekniğe uygun olarak dikime 

hazırladınız mı? 

  

3 Kumaşa uygun iğne ve iplik seçimini yaptınız mı? 
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4 Makinenin üst ipliğini doğru taktınız mı? 
  

5 Makinenin lüper ipliğini doğru taktınız mı? 
  

6 
Dikiş ayarlarını dikilecek kumaşın özelliğine uygun olarak 

yaptınız mı? 

  

7 Deneme parçası üzerinde dikiş denemesi yaptınız mı? 
  

8 
Zincir dikiş makinesinde zincir dikişi işlemini kalite 

niteliklerine uygun olarak yaptınız mı? 

  

9 İş güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri aldınız mı?   

10 Temiz ve düzenli çalıştınız mı?   

 
Yapmış olduğunuz çalışmayı değerlendiriniz ve bunun sonucuna göre eksikleriniz 

varsa uygulamaları tekrarlayınız. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ- 3 

 
 

 

 

Bu faaliyette uygun ortam sağlandığında, kazandırılacak bilgi ve beceriler ve kullanım 

kılavuzu doğrultusunda zincir dikiş makinesinin temizlik ve bakım işlemlerini 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

Zincir dikiş makinesini uzun süre arızasız kullanılabilmesi ve düzgün çalışabilmesi 

için neler yapılması gerektiğini araştırarak arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

3. ZİNCİR DİKİŞ MAKİNESİNİN TEMİZLİK 

VE BAKIMI 
 

3.1. Zincir Dikiş Makinesinin Günlük Temizlik İşlemleri 
 

Makinenizin daima en iyi koşullara sahip olabilmesi için, aşağıda anlatılan bakım 

işlemleri çok önemlidir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ- 3 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
3.1.1. Zincir Dikiş Makinesinin Genel Temizlik İşlemleri 
 

1. Günlük bakım   

 Yağ kontrol penceresinden bakarak, 

yağın doğru biçimde devridaim 

yaptığından emin olun. 

 

 Çalışma esnasında alışılmamış bir ses 

duyarsanız makinenizi bakım 

teknisyenine ayrıntılı bir biçimde kontrol 

ettirin. 

 

2. Haftalık bakım  

 Plakayı, yatak kızağını ve kam kapağını 

ayırın; bir fırça ile transport dişlisinin 

dişleri arasındaki bütün tozları tamamen 

temizleyin. 

 

 Makine kafasını geriye yatırın ve 

 Yağ pompası filtre süzgecindeki ve yağ 

haznesinde bütün lifli tozları (havları) 

dikkatle temizleyin. 

 Yağ haznesindeki yağ kirlendiği zaman, 

haznedeki tahliye tapasını sökerek kirli 

yağı tamamen boşaltın ve yerine yeni yağ 

koyun. 

 Yağ seviyesinin “LOW = DÜŞÜK” 

işaret çizgisinden yukarıda olmasına 

dikkat edin. 

 Yağ haznesindeki mıknatısı, tüy 

bırakmayan bir bezle ve dikkatle 

temizleyin. 

 

 

3.2. Zincir Dikiş Makinesini Yağlama İşlemleri 
 

Temizliği yapılan makinenin temizlik işlem sırası ve makine özelliğine göre yağlama 

gözeneklerini ve bağlantı yerlerini yağlamak gerekir. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

 

 
. 
 
 

 Makinenin uygunsuz çalıştırılması 

sonucu oluşabilecek yaralanmalardan 

korunmak için önce makinenin fişini 

prizden çekiniz. 

 

 

 

 Makine motorunun dönmesinin tamamen 

durduğundan emin olunuz. 

 

 

 

A; Yağ boşaltma tapası 

B; Yağ seviyesi (H- yüksek, L- düşük) 

C; Yağ kontrol penceresi 

 Makine yağlama işlemi normal 

koşullarda sürdüğü müddetçe, yağ 

kontrol penceresinden (C) yağın 

hareketleri gözlemlenebilir. 

 

 Makinedeki yağ seviyesi istenilen 

seviyenin altına düştüğünde yağ 

haznesindeki yağ miktarı 

“HIGH=YÜKSEK” (B) işaretinin 

hizasına gelinceye kadar makine yağı 

koyun. 

 Yağ seviyesini daima kontrol altında 

tutun ve “LOW = DÜŞÜK” işaretinin 

altına düşmesine izin vermeyin 

 Yağ kirlendiği zaman yağı değiştirin ve 

yeni yağ koyun. Bu durumda yağ 

haznesindeki yağı boşaltmak için (A) yağ 

boşaltma tapasını sökünüz. Kirlenmiş 

yağı boşaltınız. Tıpayı tekrar kapattıktan 

sonra yağ haznesine H= Yüksek 

seviyesine kadar yeni temiz yağ 

koyunuz. 

 

 

 Makine ilk defa veya kullanılmadan 

geçen uzun bir bekleme süresinden sonra 

çalıştırıldığı zaman; baskı ayağını en üst 

konumda tutarak makineyi 3.500 ilâ 

4.000 dikiş/dakika atasında bir devirle 

birkaç dakika boşta çalıştırın. 

 

 

 A 

 B 

 C 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Uygulama faaliyetinde zincir dikiş makinesinin kullanımı ile ilgili yapmış olduğunuz 

çalışmayı kendiniz ya da arkadaşınızla değiştirerek değerlendirme ölçeğine göre 

değerlendiriniz.  
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 
Makinenizin yağ kontrol penceresini kontrol ederek 

yağlamanın gerçekleştiğini gördünüz mü? 
  

2 

Makinenizin yağ haznesindeki (karteldeki) yağ miktarını 

kontrol ederek yeterli miktarda (H=Yüksek seviyesinde) 

yağ eklediniz mi? 

  

3 
Makinenizin yağ haznesindeki yağ boşaltma tapasını açarak 

makinenin içindeki kirli yağı boşalttınız mı? 

  

4 
Yağ boşaltma tapasını tekrar kapatarak makineye temiz yağ 

eklediniz mi? 

  

5 Temiz ve düzenli çalıştınız mı?   

 
Yapmış olduğunuz çalışmayı değerlendiriniz ve bunun sonucuna göre eksikleriniz 

varsa uygulamaları tekrarlayınız. 

 

Bu modüldeki öğrenme faaliyetlerini başarı ile tamamladıysanız bir sonraki modüle 

geçmek için öğretmeninizle iletişime geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Bu modüldeki öğrenme faaliyetlerini başarı ile tamamladıysanız bir sonraki modüle 

geçmek için öğretmeninizle iletişime geçiniz. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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