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AÇIKLAMALAR 
 
KOD 542TGD042 

ALAN Giyim Üretim Teknolojisi 

DAL/MESLEK 
Kadın Giyim Modelistliği, Erkek Giyim Modelistliği, 
Hazır Giyim Model Makineci, Erkek Terziliği, Kadın 
Terziliği 

MODÜLÜN ADI Kadın İş Gömleği Kalıbı  

MODÜL TANITIMI 
Teknik föy çizimi ile kadın iş gömleği kalıbı hazırlama,  
ana ve yardımcı malzeme hesaplama işlemlerinin 
anlatıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/16 

ÖN KOŞUL “Tişört Kalıbı” modülünü başarmış olmak 

YETERLİK Kadın iş gömleği kalıbı hazırlamak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç  
Gerekli ortam sağlandığında föy çizim tekniğine uygun 
kadın iş gömleği kalıbı hazırlayabileceksiniz. 
Amaçlar 

 Föy çizimi ile tekniğe uygun kadın iş gömleği kalıbı 
hazırlayabileceksiniz. 

 Verimlilik ilkeleri doğrultusunda kadın iş gömleği 
için ana ve yardımcı malzeme hesabı 
yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 
ORTAMLARI VE 
DONANIMLARI 

Çizim masası, kalem, kâğıt, cetvel, mezur, riga, pistole, 
yapıştırıcı, makas ve silgi vb hazır bulundurunuz. 

ÖLÇME VE 
DEĞERLENDİRME 

Modülün içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Modül sonunda, kazandığınız bilgi ve becerileri 
belirlemek amacıyla, öğretmeniniz tarafından hazırlanan 
ölçme aracıyla değerlendirileceksiniz. 
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GİRİŞ 
 

 
Sevgili Öğrenci, 

 
İş hayatının birçok bölümüne giren iş giysilerinin modelleri, yapılan işin amacına 

uygun olarak tasarlanmakta, belirlenen model hem bayan hem de erkekler için 
kullanılabilmektedir. 

 
İş giysileri çalışanları çalışma ortamının olumsuz etkilerinden korurken, kişilere 

çalışma rahatlığı sağlar. İş önlükleri, iş tulumları, iş gömlekleri, iş elbiseleri ve bazı meslek 
elemanlarına özel işçi takımları, iş giysilerine örnek verilebilir. 

 
İş giysilerinin kullanıldığı çalışma ortamları daha düzenli bir görünüme sahiptir. Aynı 

zamanda özenle çalışıldığı, işin önemsendiği ve iş disiplininin var olduğu düşüncesi yaratır. 
İş giysilerinin kullanımı bireye bulunduğu iş yerinin bir parçası olarak sorumluluklarını 
taşıma heyecanı verir. 

 
Bu modülde kalıbı hazırlanan kadın iş gömleği için belirlenen model; piyasa 

araştırması sonucunda iş yerlerinde sıkça kullanılan, çevrede kabul görmüş olan bir iş 
gömleğidir. 

 
Kadın İş Gömleği modülünü başarı ile tamamladığınızda iş gömleğine ait ölçüleri, 

ölçüye uygun olarak föy çizim tekniği ile iş gömleği kalıbı elde etme ile ilgili tüm 
işlemlerini, ana-yardımcı malzeme hesaplamalarını yapabileceksiniz. Daha sonra kullanım 
amacına uygun bir model belirleyerek, yapacağınız küçük değişikliklerle istediğiniz bir iş 
gömleği modelinin kalıplarını da elde edebilirsiniz. 
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Bu faaliyette kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda,  uygun ortam 

sağlandığında, föy çizimi ile tekniğe uygun kadın iş gömleği kalıbı hazırlayabileceksiniz. 
 
 
 
 
Çevrenizde farklı iş yerlerinde kullanılan iş gömleği modellerini ve model seçiminde 

etki eden faktörleri araştırarak, sınıf içinde arkadaşlarınıza sununuz.  
 

1. KADIN İŞ GÖMLEĞİ KALIBI 
 
1.1. Kadın İş Gömleği Model Analizi 
 

Çeşitli iş yerlerinde, üretimde veya çalışma yerinde giyilen, genelde bayan ve erkekler 
için tek model olarak belirlenmiş, çalışana rahatlık ve kolaylık sağlayan işlevsel bir üst 
giysidir. 

 
Kapalı ortamlarda kullanıldığı için genellikle kısa kollu, siparişe göre uzun kollu da 

çalışılabilir. Pantolonla tamamlanan iş gömleklerinin üretiminde sık yıkanabilen, çabuk 
bozulmayan, sentetik karışımlı kumaşlar tercih edilir. 

 
Bayan ve erkekler için üretilen iş gömleklerinde kapanma yönü değişir. 
Kullanım yerlerine göre yaka, cep, apolet, vb. parçalar ilave edilerek model özelliği 

çeşitlenir. 
Hazır giyim işletmelerinde, kimyasal maddelerin kullanıldığı çalışma ortamlarında, 

hastanelerde, yiyecek hazırlayan iş yerlerinde vb. tüm çalışanlar kullanırken, şirketlerde, 
kurum ve okullarda bazı özel işleri yapan görevliler iş giysilerini kullanır. İş giysilerinde 
kullanılan kumaş özelliği çalışma ortamındaki şartlara göre belirlenir.  

 
İş önlükleri, iş tulumları, iş gömlekleri, iş elbiseleri ve bazı meslek elemanlarına özel 

işçi takımları iş giysilerine örnek verilebilir.  
 
 
 
 
 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA
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1.1.1. Kadın İş Gömleği Model Föyü 
 
ÜRÜN : Kadın İş Gömleği BEDEN NO : 38 
FORM : (…) TARİH         : …/…/…… 

 

BİÇİM TANIMLAMA 
Ön beden robalı 
V yakalı 
Kruvaze kapama paylı 
Ön yaka kombine kumaştan dışa 
pervazlı 
Kol kapağı biyeli 
Büyük ve küçük cep kapağı biyeli 
Arka beden tek parçadır. 
Küçük cep boyutları: 12x14cm 
Büyük cep boyutları: 15,5x17cm 
Küçük cep kapağı     :4cm 
Büyük cep kapağı     :4,5cm 
Kol kapağı                :4cm 
Kapama payı            : 8 cm 
 

ÜRÜN  : Kadın İş Gömleği BEDEN NO : 38 
FORM  : (…) TARİH         : …/…/…… 

PARÇA LİSTESİ 
Parça Adı  (Kumaş) Adet Parça Adı  

(Tamamlayıcı Kumaş) 
Adet 

Ön roba  2 Adet  Ön yaka bandı 2 Adet 
Ön beden (KK)  1 Adet        Verev biye 150 cm 
Arka beden (KK)  1 Adet          
Arka yaka pervazı  1 Adet          
Kol  2 Adet      
Küçük cep  1 Adet          
Büyük cep  2 Adet   
TOPLAM 10 Adet TOPLAM 2 Adet 

ÜRÜN İÇİN GEREKLİ ANA VE YARDIMCI MALZEMELER 

Kumaş Örneği Garnitür Kumaş 
Örneği Dikiş İplikleri Etiketler 

Renk Numarası Renk Numarası  Beden Etiketi 
   Firma Etiketi 
   Yıkama Talimatı 
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1.1.2. Kadın İş Gömleği Teknik Föyü 
 

 
ÖLÇÜLER 36 38 40 42 44 

A- Model Boyu (Omuzdan)   74,5 75 75,5 76 76,5 
B- ½ Beden 56 58 60 62 64 
C- ½ Etek Ucu Genişliği 56 58 60 62 64 
D- Arka Yaka  17 17,5 18 18,5 19 
E- Arka Yaka Düşüklüğü  2    
F-Roba Boyu (Omuzdan) 25 26 27 28 29 
G-Ön Yaka Bant Genişliği 4,5 4,5 4,5 5 5 
H-Kruvaze Payı  8    
I- Omuz Genişliği 15 15,5 16 16,5 17 
J- Kol Evi Yüksekliği 25 26 27 28 29 
K- Omuzdan Kol Boyu 25 25,5 26 26,5 27 
L- Kol Ağzı Genişliği 22 22 23 23 24 
M- Kol Alt Uzunluğu 18 18,5 19 19,5 20 
N-Kol Kapağı  4    
O-Küçük Cep Boyutları 
(En,Boy)  12 x14    

Ö- Büyük Cep Boyutları 
(En,Boy)  15,5 x17    

P-Küçük Cep Kapağı  4    
R-Büyük Cep Kapağı  4,5    
Kol Oyuntu Çevresi  27 Kalıp üzerinden ölçünüz. 
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1.2. Kadın İş Gömleği Kalıbı  
 

Kadın İş Gömleği Kalıbı Çizimi (38 Beden) 
 

 
Şekil 1.1 
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Kadın İş Gömleği Kol Kalıbı Çizimi (38 Beden) 
 

 
 

Şekil 1.2 
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UYGULAMA FAALİYETİ-1 
 

 
Kadın İş Gömleği Kalıbı Çizimi 
 

İşlem Basamakları Öneriler 
Ön-Arka Beden  
Sol tarafa dik çizerek, yukarıda başlangıç 
noktası belirleyiniz (1 noktası). 

Sayfa düzenine dikkat ediniz. 

1 noktasından aşağıya doğru model boyu 
ölçüsünü işaretleyiniz (2 noktası). 

1 ve 2 noktaları arasındaki dik çizgi ön ve 
arka ortası hattıdır. 

1 noktasından aşağıya doğru arka yaka 
düşüklüğü ölçüsünü işaretleyiniz (3 noktası). 

 

1 ve 2 noktalarını hatta dik açı yaparak sağa 
doğru uzatınız. 

 

1 Noktasından sağa doğru ¼ beden ölçüsünü 
işaretleyiniz (4 noktası). 

 

2 Noktasından sağa doğru ¼ etek ucu 
genişliği ölçüsünü işaretleyiniz (5 noktası). 

 

4 Noktası ile 5 noktasını birleştiriniz.  
1 noktasından sağa doğru ½ arka yaka 
ölçüsünü işaretleyiniz (6 noktası). 

 

3 ve 6 noktaları arasında arka yaka 
oyuntusunu çiziniz. 

 

4 noktasından aşağıya doğru 3cm 
işaretleyiniz (7 noktası). 

 

6 ve 7 noktalarını düz birleştiriniz.  
Bu çizgi üzerinde 6 noktasından sağa doğru 
omuz genişliği ölçüsünü işaretleyiniz (8 
noktası). 

 

8 noktasından aşağıya doğru yardımcı çizgi 
üzerinde kol evi yüksekliği ölçüsünü 
işaretleyiniz ( 9 noktası ). 

 

8 ve 9 noktaları arasında ön, arka kol 
oyuntusunu çiziniz. 

 

1 noktasından aşağıya doğru roba boyu 
ölçüsünü işaretleyiniz (10 noktası). 

 

10 noktasını hatta dik açı yapacak şekilde 
sağda kol oyuntusuna kadar uzatınız. Bu 
çizgiyi bir miktar da sola doğru uzatınız 
(Roba çizgisi). 

 

10 noktasından sola doğru kruvaze payını 
işaretleyiniz (11 noktası). 

 

6-11 noktaları arasında ön yakayı düz çiziniz.  

UYGULAMA FAALİYETİ–1
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Ön yaka çizgisine paralel olacak şekilde 
içeriye doğru ön yaka bant genişliği ölçüsünü 
işaretleyiniz.  

Ön yaka bant genişliği ölçüsünü omuz ve 
roba çizgisine yakın yerlerde iki kez 
işaretleyiniz. 

Bulunan noktalar arasında ön yaka bant 
genişliğini çiziniz. 

 

Omuz, ön- arka ortası, yan dikiş ve etek ucu 
kesin hatlarını çiziniz. 

 

Kol oyuntusu tarafında roba çizgisinden 
yukarıya doğru 4cm, kol evinden içeriye 1–2 
cm işaretleyerek cep köşe noktasını bulunuz. 

 

Bulunan noktadan sola ve aşağıya doğru 
küçük cep boyutlarını işaretleyerek, cep 
çizimini yapınız. 

Cep eni:12cm, 
Cep boyu:14cm’dir. 

Küçük cep üst kenarına paralel cep kapağını 
çiziniz. 

Cep kapağı ölçüsünü aşağıya doğru 
işaretleyiniz. 

Yan dikiş tarafında etek ucundan yukarıya 
doğru 4cm, yan dikişten içeriye 3cm 
işaretleyerek cep köşe noktasını bulunuz. 

 

Bulunan noktadan sola ve yukarıya doğru 
büyük cep boyutlarını işaretleyerek, büyük 
cebi çiziniz 

Cep eni:15,5cm, 
Cep boyu:17cm’dir. 

Büyük cep üst kenarına paralel cep kapağını 
çiziniz. 

Cep kapağı ölçüsünü aşağıya  doğru 
işaretleyiniz. 

Kol :Kol çizimi için beden üzerinden kol 
oyuntu çevresi ölçüsü alınız. 

 
Temel beden kalıbı modülüne bakınız. 

Sol tarafa dik çizerek, yukarıda başlangıç 
noktası belirleyiniz (1 noktası). 

 

1 noktasından aşağıya doğru kol boyu 
ölçüsünü işaretleyiniz (2 noktası). 

 

2 noktasını hatta dik açı yaparak sağa doğru 
uzatınız. 

 

Çizgi üzerinde 2 noktasından başlayarak kol 
ağzı genişliği ölçüsünü işaretleyiniz (3 
noktası). 

 

Pergelinizi kol oyuntu çevresi ölçüsünde 
açınız. 

 

Pergelinizi 1 noktasına yerleştirerek sağ 
tarafa doğru bir yay çiziniz. 

 

3 Noktasından yukarıya doğru, çizilen yayı 
kesecek şekilde kol altı dikişi ölçüsünde bir 
yay çiziniz (4 noktası). 

 

1- 4 noktaları arasını yardımcı çizgi ile 
birleştiriniz. 

 

Bu noktalar arasında kol oyuntusunu çiziniz. Kol oyuntusu çizimi için şekle bakınız. 
1, 2, 3 ve 4 noktaları arasında kol kesin 
hatlarını çiziniz. 
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1.3. Kadın İş Gömleği Kalıp Açılımları  
 

Kadın İş Gömleği Kalıp Açılımları (Ön) 
 

 
Şekil 1.3 
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Kadın İş Gömleği Kalıp Açılımları (Arka) 
 
 

 
 

Şekil 1.4 
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Kadın İş Gömleği Kalıp Açılımları (Kol-Cepler) 
 
 

 
 

Şekil 1.5 
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UYGULAMA FAALİYETİ-2 
 

 
Kadın İş Gömleği Kalıp Açılımları 
 

İşlem Basamakları Öneriler 
Kadın iş gömleği kalıbı üzerinden ön-arka 
bedenler ile kol kopyası alınız. 
Ön yaka bandının kopyasını ayrıca alınız. 

 
Kopyalar üzerine DBİ ve cep yeri 
işaretlerini alınız. 

Ön bedeni roba çizgisinden keserek ayırınız.  
Kalıpları keserek sayfaya yapıştırınız.  DBİ işareti ve sayfa düzenine dikkat ediniz. 

 
Ön ortası kumaş katı olacak şekilde kalıp 
açılımını yapınız. 

 

Arka yaka çevresine paralel olacak şekilde 
içeriye doğru 4 cm işaretleyerek yaka 
pervazını çiziniz. 

 

Arka beden ve arka yaka pervazının 
arka ortası kumaş katı olacak şekilde kalıp 
açılımını yapınız. 

 

Kol ortası kumaş katı olacak şekilde kol 
kalıp açılımını yapınız. 

 

Kol ağzından aşağıya doğru kol kapağı 
ölçüsünü işaretleyerek çiziniz.  

Kol ağzına paralel olacak şekilde kol kapağı 
ölçüsünü işaretleyiniz. 

Kol ağzından yukarıya doğru kol kapağı 
ölçüsünü işaretleyerek kesik çiziniz 

 

Ölçü kontrolü yaparak kol altı dikişini 
kapatınız.  

Ölçü kontrolünde kesik çizginin ölçüsünü 
kol ortasından sağa ve sola doğru 
işaretleyiniz. 

Küçük ve büyük cepte, cep ağzından 
yukarıya doğru cep kapağı ölçüsünü 
işaretleyerek çiziniz. 

Küçük ve büyük cep kapağı ölçülerini 
dikkate alınız. 

Açılımı yapılan kalıp parçalarını 
isimlendiriniz. 

Parça İsimleri: Ön yaka bandı, ön roba, ön 
beden, küçük cep, büyük cep, arka beden, 
arka yaka pervazı, kol. 

 
 

UYGULAMA FAALİYETİ-2
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1.4. Kadın İş Gömleği Şablon Çizimi 
 

Kadın İş Gömleği Şablon Çizimi (Ön) 

 
Şekil 1.6 
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Kadın İş Gömleği Şablon Çizimi (Arka) 
 

 
Şekil 1.7 

 



 

 16

Kadın İş Gömleği Şablon Çizimi (Kol-Cepler) 
 

 
Şekil 1.8 
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UYGULAMA FAALİYETİ–3 
Kadın İş Gömleği Şablon Çizimi 
 

İşlem Basamakları Öneriler 
Kadın iş gömleği kalıp açılımları üzerinden 
kopya alınız. 

Kopyalar üzerine gereken yazıları yazarak,  
işaretleri alınız. 

Kalıpları keserek sayfaya yapıştırınız.  DBİ işareti ve sayfa düzenine dikkat ediniz. 
 

Ön Beden  
Ön robanın her tarafına 1cm dikiş payı 
veriniz. 

 

Ön bedende etek ucuna 3cm, diğer kenarlara 
1cm dikiş payı veriniz. 

 

Ön yaka bandının her tarafına 1cm dikiş payı 
veriniz. 

 

Arka Beden 
Arka bedende etek ucuna 3cm, diğer 
kenarlara 1cm dikiş payı veriniz. 

 

Arka yaka pervazında omuz ve yaka evine 
1cm dikiş payı veriniz. 

 

Kol ve Cepler 
Kol kalıbının her yerine 1cm dikiş payı 
veriniz. 

 
 

Küçük ve büyük cebin her tarafına 1cm dikiş 
payı veriniz. 

 

Tüm şablonlar üzerine gerekli yazıları 
yazarak, işaretleri alınız.  

 

Şablonları kartona geçirerek çıtlarını alınız.  
 
 

UYGULAMA FAALİYETİ–3
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KONTROL LİSTESİ 
 

 
Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmaları kendiniz yada arkadaşınızla 

değiştirerek, ölçeğe göre değerlendiriniz. 
 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Evet Hayır 
Model föyünü doğru yorumladınız mı?   
Kadın iş gömleği ölçülerini ölçü föyünden doğru aldınız mı?   
Ölçüm yerlerini doğru belirlediniz mi?   
Uzunluk ölçülerini doğru işaretlediniz mi?   
Genişlik ölçülerini doğru işaretlediniz mi?   
Kadın iş gömleği ön ve arka beden kalıbını tekniğe uygun çizdiniz 
mi?   
Kadın iş gömleği kesin hatlarını doğru çizdiniz mi?   
Kol için gereken ölçüleri doğru aldınız mı?   
Kol kalıbını tekniğe uygun çizdiniz mi?   
Kadın iş gömleği ön beden kalıp açılımlarını tekniğe uygun yaptınız 
mı?   
Kadın iş gömleği arka beden kalıp açılımlarını tekniğe uygun yaptınız 
mı?   
Kol kalıp açılımlarını tekniğe uygun yaptınız mı?   
Kadın iş gömleği ön beden şablonlarını tekniğe uygun hazırladınız 
mı?   
Kadın iş gömleği arka beden şablonlarını tekniğe uygun hazırladınız 
mı?   
Kadın iş gömleği kol şablonunu tekniğe uygun hazırladınız mı?   
Zamanı iyi kullandınız mı?   
TOPLAM   

 
 
 
 
 
DEĞERLENDİRME 
 

Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetine geri 
dönerek işlemleri tekrarlayınız. 
 

KONTROL LİSTESİ 
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Bu faaliyette kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam 

sağlandığında, verimlilik ilkeleri doğrultusunda kadın iş gömleği için ana ve yardımcı 
malzeme hesabı yapabileceksiniz. 
 
 

 
 
Kadın iş gömleğinde kullanılan ana ve yardımcı malzemelerin özelliklerini araştırarak 

malzeme örnekleri toplayınız. Sınıf içinde arkadaşlarınıza sununuz.   

 
2. KADIN İŞ GÖMLEĞİ ANA VE YARDIMCI 

MALZEME HESAPLAMALARI 
 

2.1. Kadın İş Gömleğinde Kullanılan Ana ve Yardımcı Malzemeler 
 
İş gömleği hazırlamada ana ve yardımcı malzemeler kullanılır. 
Ana malzemeler: 

 İş gömleği kumaşı 
 Kombine kumaşlar 

Yardımcı malzemeler: 
 Makine iplikleri ( Dikiş ipliği, overlok ipliği ) 
 Etiketler ( Beden etiketi, firma etiketi, yıkama talimatı ) 
 Düğme 
 Tela vb. 

Kalıbı hazırlanan bu modelde düğme ve tela kullanılmamıştır. 
 
2.2. Kadın İş Gömleği Ana ve Yardımcı Malzeme Hesaplamaları 
 
Ana Malzemeler 
Kumaşı Eni      : Açık en    150 cm 
Beden               : 38  
Asorti                : 2    
Ölçülen Metraj  : 255 cm                             

Kombine Kumaş Eni : Açık en     150cm     
Beden                       : 38            
Asorti                       : 2        
Ölçülen Metraj         : 50cm 

Yardımcı Malzemeler 
Dikiş ipliği (mt)     = (Dikiş uzunluğu x 2,5) x Sipariş adedi +%10 (fire) 
Overlok ipliği (mt) = (Dikiş uzunluğu x 3,5) x Sipariş adedi +%10 (fire) 
Beden etiketi, firma etiketi, yıkama talimatı x sipariş miktarı olarak hesaplanır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA



 

 20

Kadın İş Gömleği Pastal Planı 

 
Şekil 2.1 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 
 
Kadın İş Gömleği Pastal Planı 
 

İşlem Basamakları Öneriler 
Kumaş enini tespit ediniz (150 cm). Piyasada iş gömleğinde kullanılabilecek 

kumaş enini dikkate alınız. 
Kullanılabilir kumaş enini belirleyiniz. Kullanılabilir kumaş eni = Kumaş 

eni%kumaş kenarları olarak hesaplayınız. 
Masa üzerine pastal kağıdı yerleştiriniz. 
Pastal kâğıdında kullanılabilir kumaş enini 
çiziniz. 

 

Büyük parçalardan başlayarak şablonları 
yerleştiriniz. Son olarak küçük kalıp 
parçalarını uygun aralıklara yerleştiriniz. 

Kalıpların yerleşiminde DBİ işaretleri ile 
ekonomikliğe dikkat ediniz. 

Kombine kumaş şablonlarını kullanarak aynı 
işlemleri tekrarlayınız. 

 

Pastal başlangıcına ve sonuna 1cm ilave 
ederek pastal boyunu ölçünüz. (Metraj 
alınız.) 

 

 
 
 
 

UYGULAMA FAALİYETİ



 

 22

KONTROL LİSTESİ 
 

 
Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmaları kendiniz ya da arkadaşınızla 

değiştirerek, değerlendirme ölçeğine göre değerlendiriniz. 
 
 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Evet Hayır 
Kadın iş gömleği ana ve yardımcı malzemelerini modele uygun 
belirlediniz mi?   

Kadın iş gömleği pastal planını hazırlarken verimlilik ilkesine önem 
verdiniz mi?   

Pastal planını tekniğe uygun hazırladınız mı?   
Kadın iş gömleği ana malzeme hesaplamalarını doğru yaptınız mı? 
Metrajını doğru aldınız mı?   

Kadın iş gömleği yardımcı malzeme hesaplamalarını doğru yaptınız 
mı?   

Zamanı iyi kullandınız mı?   
TOPLAM   

 
 
 
 
 
 
DEĞERLENDİRME 
 

Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetine dönerek 
işlemleri tekrarlayınız. 
 
 
 

KONTROL LİSTESİ 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Model föyünden 36 beden ölçülerini kullanarak; 
 
Kadın iş gömleği kalıbı ve şablon çizimini 1/1 ölçekle çalışınız. 

 
 

KONTROL LİSTESİ 
  

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

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Evet Hayır 
Kadın iş gömleği ölçülerini ölçü föyünden doğru aldınız mı?   
Ölçüm yerlerini tekniğe uygun belirlediniz mi?   
Uzunluk ölçülerini doğru işaretlediniz mi?   
Genişlik ölçülerini doğru işaretlediniz mi?   
Kadın iş gömleği ön beden kalıbını tekniğe uygun çizdiniz mi?   
Kadın iş gömleği arka beden kalıbını tekniğe uygun çizdiniz mi?   
Kol için gereken ölçüleri doğru aldınız mı?   
Kol kalıbını tekniğe uygun çizdiniz mi?   
Kadın iş gömleği kalıp açılımlarını tekniğe uygun yaptınız mı?   
Kadın iş gömleği şablonlarını tekniğe uygun hazırladınız mı?   
Kadın iş gömleği ana ve yardımcı malzeme hesaplamalarını doğru 
yaptınız mı?   
Zamanı iyi kullandınız mı?   
TOPLAM   

 
 
 
DEĞERLENDİRME 
 

Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetine dönerek 
işlemleri tekrarlayınız. 

 
Öğrenme faaliyetleri ve modül değerlendirme kısmında verilen çalışmaları başarı ile 

tamamladıysanız, öğretmeninizle iletişim kurarak diğer modüle geçebilirsiniz. 
 

MODÜL DEĞERLENDİRME 

KONTROL LİSTESİ 
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