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AÇIKLAMALAR

KOD 542TGD123

ALAN Giyim Üretim Teknolojisi

DAL/MESLEK Deri Giyim
MODÜLÜN ADI Erkek Deri Yelek Dikimi II

MODÜLÜN TANIMI
Bu modül, bedene takılan yaka çalışmaları ve bedenden çıkan
yaka çalışmaları ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırıldığı
öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/24

ÖN KOŞUL Erkek Deri Yelek Dikimi I modülünü başarmış olmak

YETERLİK Erkek deri yeleği dikmek

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun
erkek yeleği dikimi yapabileceksiniz.

Amaçlar
1. Bedenden çıkan ve bedene takılan yaka çalışmalarını

tekniğine uygun çalışabileceksiniz.
2. Yaka çeşitlerini tekniğine uygun çalışabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Teknik dikim için kesilmiş deri parçaları, tela, deri düz dikiş
makinesi, iplik, iğne, gümüş kalem, makas, kesim bıçağı,
masat, solüsyon, fırça, çekiç, mezura, uya ve ayakçı masası

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Her öğrenme faaliyetinden sonra hazırlanan ölçme
araçlarıyla kendi kendinizi değerlendirebileceksiniz.
Modül sonunda öğretmeniniz tarafından hazırlanacak ölçme
araçlarıyla modülde kazandığınız bilgi ve beceriler
öğretmeniniz tarafından değerlendirilecektir.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Genellikle ceket içine giyilen, bele veya daha aşağıya kadar uzanan kolsuz ve kısa
giysiye yelek diyoruz. Erkek giyiminde ‘Yelek’ takım elbiseyi tamamlayan bir giysi olmakla
beraber tek başına pantolon ve spor giysilerin üzerine rahatça giyilebilmektedir. Modaya
göre cepli, yakalı, etek uçları V, yuvarlak veya düz şekilli, kapaması düğmeli, fermuarlı veya
çıtçıtlı olabilir. Damatlıktan iş giysisine kadar her yer ve konum için değişik modellerde
üretilebilen yelek, deriden, örmeye kadar her tür kumaştan hazırlanabilmektedir.

Bu modülde erkek deri yelek dikiminde bedenden çıkan ve bedene takılan yaka
tekniklerini uygulayacaksınız. Böylece modülde verilen örnek erkek deri yelek teknik
çalışmaları yardımı ile farklı modellerde yelek üretimi yapma bilgi ve becerisine sahip
olacaksınız.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ– 1

AMAÇ

Bu öğrenme faaliyetinde verilecek bilgiler ve kazandırılacak beceriler doğrultusunda,
uygun ortam sağlandığında bedenden çıkan yaka çalışmalarını tekniğine uygun olarak
yapabileceksiniz.

Bedene takılan yaka çeşitlerini deri konfeksiyon işletmelerine giderek bir dosya
hazırlayıp arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. DERİDE BEDENE TAKILAN YAKA
TEKNİK ÇALIŞMALARI

 Yakanın tanımı ve çeşitleri
 Sıfır yaka çalışması yapma işlemleri
 Şömizye yaka çalışması yapma işlemleri
 Hâkim yaka çalışması yapma işlemleri
 Gömlek yaka çalışması yapma işlemleri

1.1. Yakanın Tanımı ve Çeşitleri

 Tanımı

Giysilerin boynuna gelen bölümüne eklenen, türlü biçimlerde olan ve farklı bir özellik
kazandıran parçasına yaka denir.

 Çeşitleri

 Bedene takılan yakalar
o Sıfır yaka
o Şömizye yaka
o Hâkim yaka
o Gömlek yaka

 Bedenden çıkan yakalar
o Şal yaka
o Erkek yaka

 Kullanıldığı Yerler
Deri yelek, gömlek, ceket, mont, kaban, palto ve manto yakalarında kullanılır.

ÖĞRENME FAALİYETİ– 1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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1.2. Sıfır Yaka Çalışması Yapma İşlemleri

UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Sıfır yaka çalışması için gerekli olan
parçaları temin ediniz.

 Ön beden (1 adet)
 Arka beden (1 adet)
 Yaka pervazı (2 adet)
 Tela ( ön ve arka yaka pervazları için)
 Uya

 Parça sayılarını kontrol ediniz.

 Kalıpları deriye yerleştirerek kesiniz.

 Kesim işleminde gümüş kalem ve makas
kullanınız.

 Derinin tasarruflu kullanılmasına özen
gösteriniz.

 Ön ve arka yaka pervazlarına tela
yapıştırınız.

 Ütü ısısını deriye ve telaya göre
ayarlayınız.

 Telayı gerekli parçalara, doğru yönünden
yapıştırınız.

 Ön beden ile ön yaka pervazını yüz yüze
bakacak şekilde 1 cm’ den dikiniz. Arka
beden ile arka pervaz parçasını da aynı
şekilde dikiniz.

 Dikişleri solüsyon sürerek açınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Ön ile arka beden parçalarını 1 cm’ den
uya çekerek omuzlardan birleştiriniz.

 Omuz genişliklerinin eşit olmasına dikkat
ediniz.

 Solüsyonu dikiş payının dışına
taşırmayınız.

 Dikmiş olduğunuz yakanın son
kontrolünü yapınız.

 Dikişlerin düzgünlüğüne dikkat ediniz.
 Yaka oyuntusunun simetrisine dikkat

ediniz.
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmaları kendiniz ya da arkadaşınızla
değiştirerek değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Sıfır yaka teknik çalışmalarını yapmak için uygun araç gereçleri
hazırladınız mı?

2. Sıfır yaka teknik çalışmasının deri ve tela parçalarını tanıyor
musunuz?

4. Sıfır yaka çalışması için gerekli parçaları kontrol ettiniz mi?

5. Ön beden ile yaka pervazını yüz yüze koyarak 1 cm’ den diktiniz
mi?6. Arka beden ile arka yaka pervazını yüz yüze koyarak diktiniz mi?

7. Ön ve arka beden omuz dikişlerini açtınız mı?

8. Yaka dikişleriniz düzgün mü?

9. Sıfır yaka çalışmasında ön ve arka beden omuzlarını eşit olarak
birleştirdiniz mi?

10. Birleştirilen omuz dikişlerini açtınız mı?

11. Sıfır yaka teknik çalışmalarını yaparken ara kontrolleri yaptınız
mı?12. Sıfır yaka teknik çalışmalarınız temiz ve düzgün mü?

13. Çalışmalarınızı planlanan zamanda tamamladınız mı?

14. Çalışmalarınız süresince iş güvenliği kurallarına uydunuz mu?

15. Araç gereçleri yerinde ve doğru kullandınız mı?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa, öğrenme faaliyetine dönerek
işlemi tekrar ediniz.
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1.3. Şömizye Yaka Çalışması Yapma İşlemleri

UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamağı Öneriler

 Şömizye yaka çalışması için gerekli olan
deri parçalarını temin ediniz.

 Ön beden (1 adet)
 Arka beden (1 adet)
 Yaka parçası (2 adet)
 Arka yaka pervazı (1 adet)
 Tela (yaka 1 adet, mostra 1 adet)
 Uya

 Parça sayılarını kontrol ediniz.

 Kalıpları deriye yerleştirerek bütün
parçalarınızı kesiniz.

 Deriyi esnetmeden kesiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Alt yaka parçasına ve mostraya tela
yapıştırınız.

 Ön bedene 1cm’ den uya çekiniz.

 Tela yapıştırırken ütünün ısısına ve
telanın yönüne dikkat ediniz.

 Uyanın 1 cm içerden çekilmesine dikkat
ediniz.

 Yaka parçalarını yüz yüze getirip dikiniz.
 Dikişleri açarak yakayı ters çeviriniz.

 Köşelerin düzgün çevrilmesi için
köşelerdeki dikiş paylarını çıtlatınız.
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 Ön ve arka beden parçalarına 1 cm’ den
uya çekerek omuz dikişini dikiniz.

 Omuz dikişlerinin ve yakanın bedene
monte edildiği dikişlerin düzgün
olmasına dikkat ediniz.

 Yaka uçlarının eşit olmasına dikkat
ediniz.

 Yakayı ön beden ile mostra arasına
alarak yaka uçları ön ortasında olacak
şekilde bedene dikiniz.

 Dikilen parçanızın son kontrolünü
yapınız.

 Yaka başlangıcının ve bitişinin ön
ortalarına gelmesine dikkat ediniz.

 Yaka uçlarının eşitliğine dikkat ediniz.
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmaları kendiniz ya da arkadaşınızla
değiştirerek değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Şömizye yaka teknik çalışmalarını yapmak için uygun araç-
gereçleri hazırladınız mı?

2. Şömizye yaka teknik çalışmasının deri ve tela parçalarını
tanıyor musunuz?

4. Şömizye yaka çalışması için gerekli parçaları kontrol ettiniz
mi?5. Şömizye yaka çalışmasında ön bedene ve mostra parçalarına
tela yapıştırdınız mı?

6. Şömizye yakada ön beden parçasına uya çektiniz mi?

7. Ön beden ile yaka parçasını 1 cm’ den diktiniz mi?

8. Mostra parçası ile yakanın diğer parçasını diktiniz mi?

9. Dikilen kısmı ters çevirerek kontrol ettiniz mi?

10. Şömizye yaka teknik çalışmalarınız temiz ve düzgün mü?

11. Çalışmalarınızı planlanan zamanda tamamladınız mı?

12. Çalışmalarınız süresince iş güvenliği kurallarına uydunuz mu?

13. Araç gereçleri yerinde ve doğru kullandınız mı?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa, öğrenme faaliyetine dönerek
işlemi tekrar ediniz.
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1.4. Hâkim Yaka Çalışması Yapma İşlemleri

UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler
Hâkim yaka çalışması için gerekli olan

parçaları temin ediniz.

 Parça sayılarını kontrol ediniz.
Ön beden (1 adet)
Arka beden (1 adet)
Yaka (2 adet)
Uya
 Tela (yaka 1 adet)

UYGULAMA FAALİYETİ
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Kalıpları deri üzerine yerleştirerek bu
teknik çalışma için gerekli parçaları
kesiniz.

Deriyi keserken esnetmemeye dikkat
ediniz.

Giysinin görünen kısımlarına derinin iyi
yerinden kesmeye özen gösteriniz.

Ön ile arka beden omuz kısmına 1 cm den
uya çekerek dikiniz.

Uya çekerken deriyi esnetmemeye dikkat
ediniz.

Dikişin çok düzgün çekilmesine özen
gösteriniz.

Dikilen yerlere solüsyon sürerek açınız.

 Solüsyonu dikiş paylarının dışına
taşırmamaya dikkat ediniz.
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Yaka parçalarını yüz yüze koyarak
dikiniz.

Başlangıç ve bitiş dikişlerinde
sağlamlaştırma yapıldığını kontrol ediniz.

Dikilen yaka parçasını ters çevirerek
yakanın dönüşünü sağlayınız.

Yuvarlak kısımlarını üçgen çıtlatarak
dönüşünün düzgün olmasını sağlayınız.

Çıtlatırken yakanın dikişini kesmemeye
özen gösteriniz.

Yakayı bedene dikerken önce alt yaka ile
bedeni birleştiriniz.

Dikiş paylarını yakanın arasına alarak
ayakçılık yapınız.

Çıma ile üst yakayı bedene tutturunuz.

Çıma çekmeye arka ortadan başlayınız.

Dikilen parçanızın son kontrolünü yapınız. Yaka başlangıcının ve bitişinin ön
ortalarına gelmesine dikkat ediniz.

Yaka uçlarının genişliğine dikkat ediniz.
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmaları kendi kendinize ya da
arkadaşınızla değiştirerek değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Hâkim yaka teknik çalışmasını yapmak için uygun araç
gereçleri hazırladınız mı?

2. Hâkim yaka teknik çalışmasının deri ve tela parçalarını
tanıyor musunuz?

4. Hâkim yaka çalışması için gerekli parçaları kontrol ettiniz mi?

5. Hâkim yaka çalışmasında yaka parçalarından sadece birine
tela yapıştırdınız mı?

6. Ön beden ve arka beden parçalarını omuzdan birleştirdiniz
mi?7. Dikilen yerlerdeki dikişi açtınız mı?

8. Omuz dikişiniz düzgün mü?

9. Yaka parçalarını yüz yüze koyarak diktiniz mi?

10. Dikilen yaka parçasını ters çevirerek üzerine süsleme dikişi
yaptınız mı?

11. Yaka parçasını ön bedenden başlayarak birleştirdiniz mi?

12. Yakanın bedene tutturulduğu dikişiniz düzgün mü?

13. Hâkim yaka teknik çalışmalarınız temiz ve düzgün mü?

14. Çalışmalarınızı planlanan zamanda tamamladınız mı?

15. Çalışmalarınız süresince iş güvenliği kurallarına uydunuz mu?

16. Araç gereçleri yerinde ve doğru kullandınız mı?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa, öğrenme faaliyetine dönerek
işlemi tekrar ediniz.



15

1.5. Gömlek Yaka Çalışması Yapma İşlemleri

UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları Öneriler
Gömlek yaka çalışması için gerekli olan

parçaları temin ediniz.
Parça sayılarını kontrol ediniz.
Ön beden (2 adet)
Arka beden (2 adet)
Yaka (2 adet)
Yaka ayağı (2 adet)
Uya
Tela (yaka 1 adet, yaka ayağı 1 adet)

Kalıpları deri üzerine yerleştirerek bu
teknik çalışma için gerekli parçaları
kesiniz.

Parça sayılarını kontrol ediniz.

Yaka ve yaka ayağı parçalarından birer
tanesine tela yapıştırınız.

Ütü ısısını deriye ve telaya göre
ayarlayınız.

Telayı gerekli parçalara doğru yönünden
yapıştırınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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Tela yapıştırılan yakanın yaka ayağı ile
birleşecek kısmını ve tela yapıştırılan yaka
ayağının yaka oyuntusu ile birleşecek
kısmını 1 cm kıvırınız.

Yakanın tela yapıştırılan parçasının
ayakla birleşecek olan kısmını düzgün
kıvırınız.

Yaka ayağının tela yapıştırılan parçasının
alt kısmını düzgün kıvırınız.

Kıvrılan yaka ayağına 7 mm’ den gaze
çekiniz.

Yakanın alt ve üst parçalarını yüz yüze
gelecek şekilde yerleştirerek dikiniz ve
çeviriniz.

Yakanın kıvrılmayan parçası açıkta
bırakınız.

Köşelerin düzgün çevrilmesi için,
köşelerdeki dikiş paylarını çıtlatınız.

Yakanın açık olan kenarını yaka ayağının
arasına getiriniz ve 1 cm’ den dikerek
birleştiriniz.

Dikişin çok düzgün çekilmesine özen
gösteriniz.
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Ön omuz ile arka beden omuz parçalarına
1 cm pay vererek uya çekiniz.

Ön omuz ile arka beden omuz kısmını
dikerek birleştiriniz.

Arka beden ortasını dikerek birleştiriniz.
Dikilen yerlere solüsyon sürerek açınız.

Deri parçasını esnetmemeye dikkat
ediniz.

Solüsyonu dikiş paylarından dışarıya
taşırmamaya dikkat ediniz.

Yaka ayağı parçası ile bedenin yaka
oyuntusunu yüz yüze koyarak dikiniz.

Dikiş paylarını içe alarak çıma dikişi ile
süsleyiniz.

Dikişin başlangıç ve bitiş noktalarına ve
her iki yerde sağlamlaştırma yapıldığını
kontrol ediniz.

Çıma dikişini arka ortadan başlayarak
dikiniz.



18

Dikilen parçanızın son kontrolünü yapınız.

Dikişin düzgün olmasına dikkat ediniz.
Yaka uçlarının eşit olmasına dikkat

ediniz.
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmaları kendiniz ya da arkadaşınızla
değiştirerek değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Gömlek yaka teknik çalışmalarını yapmak için uygun araç gereçleri
hazırladınız mı?

2. Gömlek yaka teknik çalışmasının deri ve tela parçalarını tanıyor
musunuz?

4. Gömlek yaka çalışması için gerekli parçaları kontrol ettiniz mi?

5. Gömlek yaka çalışmasında yaka ve yaka ayağı parçalarına tela
yapıştırdınız mı?

6. Gömlek yakada ön beden parçasına uya çektiniz mi?

7. Yaka ve yaka ayağı parçalarını yüz yüze koyup dikerek çevirdiniz
mi?8. Yaka ayağı parçasını 1 cm’ den diktiniz mi?

9. Ön omuz ile arka beden omuz kısmını dikerek birleştirdiniz mi?
10. Arka beden ortasını dikerek birleştirdiniz mi?

11. Dikilen yerlere solüsyon sürerek açtınız mı?

12. Yaka ayağı parçası ile bedenin yaka oyuntusunu yüz yüze koyarak
diktiniz mi?

13. Gömlek yaka teknik çalışmalarınız temiz ve düzgün mü?

14. Çalışmalarınızı planlanan zamanda tamamladınız mı?

15. Çalışmalarınız süresince iş güvenliği kurallarına uydunuz mu?

16. Araç gereçleri yerinde ve doğru kullandınız mı?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa, öğrenme faaliyetine dönerek
işlemi tekrar ediniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ- 2

Bu öğrenme faaliyetinde verilecek bilgiler ve kazandırılacak beceriler doğrultusunda,
uygun ortam sağlandığında bedenden çıkan yaka çeşitlerini tekniğine uygun olarak
yapabileceksiniz.

Çevrenizdeki deri konfeksiyon ürünleri satışı yapan mağaza ve vitrinleri dolaşarak
yelek modellerinde kullanılan yaka çeşitlerini inceleyiniz. Gözlemlerinizi sınıfta
arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. BEDENDEN ÇIKAN YAKA TEKNİK
ÇALIŞMALARI

Bedenden çıkan yakalar ikiye ayrılır.

 Şal Yaka

 Erkek Yaka

ÖĞRENME FAALİYETİ- 2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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2.1. Şal Yaka Çalışması Yapma İşlemleri

UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler
 Parça sayıları yarım bedene göre

verilmiştir.
 Şal yaka çalışması için gerekli olan

parçaları temin ediniz.
 Ön beden ( 1 adet)
 Mostra parçası (1 adet)
 Yaka (2 adet)
 Ön beden ve mostralar için tela
 Uya

 Parça sayılarını kontrol ediniz.

 Ön beden parçası ile mostra parçasına
tela yapıştırınız. Ön bedene uya çekiniz.
Yaka ile ön beden parçasını 1 cm’ den
dikiniz.

 Ütü ısısını deriye ve telaya göre
ayarlayınız.

 Telayı gerekli parçalara doğru
yönünden yapıştırınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Mostra ile yakanın diğer parçasını
dikiniz. Ön beden ile mostra parçasını
yüz yüze getirerek dikiniz.

 Bütün dikişlerden sonra dikiş paylarını
açmayı unutmayınız.

 Dikilen kısmı çevirerek kontrolünüzü
yapınız.

 Dikişin düzgün olmasına dikkat ediniz.
 Yaka kavisinin eşit olmasına dikkat

ediniz.
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmaları kendiniz ya da arkadaşınızla
değiştirerek değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Şal yaka teknik çalışmalarını yapmak için uygun araç gereçleri
hazırladınız mı?

2. Şal yaka teknik çalışmalarının deri ve tela parçalarını tanıyor
musunuz?

3. Yaka parçası telasını tekniğine uygun ve doğru yerlere
yapıştırdınız mı?

4. Yakayı ters çevirirken köşelerde özellikle çıtlatmaya dikkat
ettiniz mi?

5. Yaka dikişleriniz düzgün mü?

6. Şal yaka çalışmasında ön beden ve arka beden parçalarının
omuzlarını eşit olarak birleştirdiniz mi?

7. Birleştirilen omuz dikişlerini açarak ters çevirdiniz mi?

8. Yakayı bedene düzgün olarak diktiniz mi?

9. Şal yaka teknik çalışmalarınız temiz ve düzgün mü?

10. Çalışmalarınızı planlanan zamanda tamamladınız mı?

11. Çalışmalarınız süresince iş güvenliği kurallarına uydunuz mu?

12. Araç gereçleri yerinde ve doğru kullandınız mı?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa, öğrenme faaliyetine dönerek
işlemi tekrar ediniz.
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2.2. Erkek Yaka Çalışması Yapma İşlemleri

UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Erkek yaka çalışmak için gerekli olan
deri parçalarını temin ediniz.

 Yaka parçası (2 adet)
 Arka yaka pervazı (1 adet)
 Ön beden (2 adet)
 Arka beden (2 adet)
 Mostra parçası (2 adet)
 Tela (yaka 1 adet, arka yaka pervazı 1

adet, mostra 2 adet)
 Uya

 Parça sayılarını kontrol ediniz.

 Kalıpları deriye yerleştirerek erkek yaka
çalışması için gerekli bütün parçaları
kesiniz.

 Deriyi keserken esnetmeyiniz.
 Karşılıklı parçaların aynı cilt

yapısındaki derilerden kesilmesine
dikkat ediniz.

 Mostranın görünmeyen kısmını ve alt
yaka parçasını derinin iyi olmayan
kısımlarından da alabilirsiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Ön beden parçasına, yaka parçalarından
sadece birine ve yaka pervazına şekildeki
gibi tela yapıştırınız.

 Üst yaka kenarına uya çekerek
yapıştırınız.

 Tela yapıştırırken ütünün ısısına ve
telanın yönüne dikkat ediniz.

 Uyanın 1 cm içerden çekilmesine
dikkat ediniz.

 Ön beden parçasında çıt atılmış yere
pens dikimini yapınız.

 Pensleri arkadan keserek kalan payları
solüsyon sürerek yatırınız.

 Pens ucuna 3 cm kalana kadar pens
paylarını çıtlatmaya dikkat ediniz.
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 Arka beden parçalarında pensleri dikiniz.

 Pens ucuna 3 cm kalana kadar pens
paylarını çıtlatmaya dikkat ediniz.

 Arka beden parçalarını yüz yüze
getirerek arka orta dikişini dikiniz.

 Başlangıç ve bitiş noktalarında
sağlamlaştırma yapmayı unutmayınız.

 Arka ortası dikişini solüsyon sürerek
açmayı unutmayınız.

 Solüsyonu dikiş paylarından dışarıya
taşırmamaya dikkat ediniz.

 Ön beden parçası ile mostrayı yüz yüze
getirerek ön ortasını yakanın takılma
noktasına kadar dikiniz.

 Başlangıç ve bitiş noktalarında
sağlamlaştırma yapmayı unutmayınız.

 Yaka çıtına kadar dikmeye dikkat
ediniz.
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 Dikilen ön beden ile mostra parçasını
ters çeviriniz.

 Köşeleri çıtlatarak çevirmeyi
unutmayınız.

 Ön beden ile mostra parçasını
çevirdikten sonra üstten çıma
çekebilirsiniz.

 Bedene takılacak kısımları hariç diğer
kenarlara ayakçılık yapınız.

 Telasız deriye 1 cm’ den uya çekmeyi
unutmayınız.

 Telasız deriyi esnetmemeye dikkat
ediniz.

 Köşe kıvırmalarının net olmasına
dikkat ediniz.

 Ayakçılık işlemlerinde şablon kalıbı
kullanmaya özen gösteriniz.

 Alt ve üst yakayı birleştirirken
köşelerin düzgün olmasına dikkat
ediniz.
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 Ön ve arka beden omuzlara 1 cm’ den
uya çekerek birleştiriniz.

 Başlangıç ve bitiş noktalarında
sağlamlaştırma yapmayı unutmayınız.

 Omuz dikişlerini solüsyon sürerek
açmayı unutmayınız.

 Solüsyonu dikiş paylarından dışarıya
taşırmamaya dikkat ediniz

 Üst yaka ile yaka pervazı parçasını
dikiniz.

 Dikilen bütün dikişlerin solüsyonla
açılmasına dikkat ediniz.

 Alt yaka parçası ile bedeni dikiniz ve
paylarını açınız.

 Yaka dikişlerinin düzgün olmasına
dikkat ediniz.

 Dikiş payının 1 cm olmasına özen
gösteriniz.

 Yaka dikişlerinin üst üste gelmesine
dikkat ediniz.
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 Yaka üzerine çıma dikişi yapınız.

 Çıma dikişine arka ortadan başlamaya
dikkat ediniz.

 Yaka üzerine yapılacak çıma dikişinin
düzgün olmasına dikkat ediniz.

 Son kontrol ve ütüsünü yapınız.

 Dikişin düzgün olmasına dikkat ediniz.
 Yaka uçlarının eşit olmasına dikkat

ediniz.
 Mümkünse form ütüsü kullanınız.
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmaları kendiniz ya da arkadaşınızla
değiştirerek değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1. Erkek yaka çalışmalarını yapmak için uygun araç gereçleri

hazırladınız mı?
2. Erkek yaka teknik çalışmalarının deri ve tela parçalarını tanıyor

musunuz?
3. Yaka telalarını tekniğine uygun ve doğru yerlere yapıştırdınız

mı?
4. Yaka parçalarını düzgün çevirdiniz mi?
5. Ön ve arka bedenlerde pensleri doğru yerde ve düzgün şekilde

çalıştınız mı?
6. Arka ortasını birleştirip açtınız mı?
7. Başlangıç ve bitiş yerlerinde sağlamlaştırma yaptınız mı?
8. Ön beden ile arka beden omuzlarını birleştirdiniz mi?
9. Yaka ile yaka pervazını birleştirdiniz mi?
10. Yakayı bedene doğru ve düzgün takabildiniz mi?
11. Erkek yaka teknik çalışmalarınızı temiz ve düzgün çalıştınız mı?
12. Çalışmalarınızı planlanan zamanda tamamladınız mı?
13. Çalışmalarınız süresince iş güvenliği kurallarına uydunuz mu?
14. Araç gereçleri yerinde ve doğru kullandınız mı?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa, öğrenme faaliyetine dönerek
işlemi tekrar ediniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
Bu modülü başarıyla tamamlamış olmak için;

Model föyünde verilen bedenden çıkan, bedene takılan çalışmaları ve değerlendirme
testlerini başarmış olmanız gerekir.

Aşağıdaki kriterleri göz önünde tutarak kendinizi değerlendiriniz. Eksiklerinizi
faaliyetlere geri dönerek tamamlayınız.

Uygulama: Bedenden çıkan bir yaka modeli belirleyerek model çizimini, deri
seçimini, kesimini, dikimini ve kalite kontrolünü yapınız.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1
Yaka teknik çalışmalarını yapmak için uygun araç gereçleri
hazırladınız mı?

2
Yaka teknik çalışmalarının deri ve tela parçalarını tanıyor
musunuz?

3
Yaka ve beden telalarını tekniğine uygun ve doğru yerlere
yapıştırdınız mı?

4 Ön ve arka beden omuzlarını diktiniz mi?

5 Yaka parçalarını birleştirdiniz mi?

6 Yakayı bedende doğru yere ve düzgün diktiniz mi?

7 Bütün dikişlerden sonra dikişleri açtınız mı?

8 Yaka parçası üzerine çıma dikişi yaptınız mı?

9 Yaka teknik çalışmalarınızı temiz ve düzgün çalıştınız mı?

10 Çalışmalarınızı planlanan zamanda tamamladınız mı?

11 Çalışmalarınız süresince iş güvenliği kurallarına uydunuz mu?

TOPLAM

MODÜL DEĞERLENDİRME



32

KAYNAKLAR

 ÇANKAYA, Yüksel, “Yayımlanmamış Ders Notları”, İzmir.
 Rüştü Uzel Anadolu Hazır Giyim – Deri Hazır Giyim Meslek Lisesi,

Komisyon, Türk – Alman Teknik İş Birliği Projesi, “Tekstil Uygulama”,
İstanbul.

KAYNAKLAR


