
 

 

 

 

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 

TEKSTİL VE MODA TASARIMI BÖLÜMÜ  

DERS İZLENCE FORMU 

Dersin Kodu ve Adı MTT206 DİKİŞ TEKNİĞİ 

Dersin Tanımı Bir giysiyi yapmaya yarayan tüm tekniklerin öğrenilmesidir. 

Dersin Kredisi 3  

Dersin Verildiği Dönem Bahar 

Ders Günü ve Saati Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü internet sitesinden duyurulur. 

Dersin Formatı Uzaktan Eğitim 

Dersin Yapılacağı Yer Gaziantep Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Online Derslik 

Ders Sorumlusu Öğr.Gör.Tuğba ÖZTÜRK 

Ders Sorumlusunun e-Posta 

Adresi ve Ofis Yeri 

tugbaozturk@gantep.edu.tr  

Gaziantep Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil ve 
Moda Tasarımı Bölümü 317 nolu ofis 

Öğrenci ile Görüşme Saatleri 

Öğrencilerle mail aracılığı ile kesintisiz görüşme yanında, her 

Pazartesi 10:00 ve 12:00 saatleri arasında online görüşme 

yapılacaktır. 

Dersin Ön Koşulları 

(Ders tanımlanarak ders ile ilgili ön koşul 

bilgileri verilmelidir. Ayrıca dersin ön 

koşulu olduğu dersler varsa onların da 

Bir giysi dikimine başlamadan önce gerekli bütün teknikleri 
öğrenmek bu dersin içeriğini oluşturur. Dersin ön koşulu olarak; 
derste kullanılacak malzemelerin eksiksiz olarak derste hazır 
bulunması gerekmektedir. 

mailto:tugbaozturk@gantep.edu.tr


 

 

 

hangi dersler olduğu belirtilmelidir.) 

 

Dersin Amacı 

(Dersin hangi amaçla verildiği ve 

öğrencilere neler kazandıracağı 

anlatılmalıdır.) 

 

Bu dersin verilme amacı; giysi yapımına başlamadan önce gerekli 
teknik bilgilere sahip olmak ve gerçek ürün yapılacağı zaman bu 
bilgiler rehberliğinde daha kolay bir şekilde ve daha profesyonel 
ürünler hazırlayabilmektir. 

 

Öğretim Yöntemleri 

(Dönem boyunca kullanılacak çeşitli 

öğretim metotlarından da bahsedilmesi 

önemlidir. Örneğin; öğrencilerden sunum 

yapılması bekleniyor mu? Öğrencilerin 

katılımı ne derece de önemli? Grup 

çalışmaları olacak mı? Bu gibi soruların 

cevabı ders izlencesinde yer almalıdır.) 

Uygulamalı bir ders olduğu için öğretmen ders öncesinde video 
çekerek ders sırasında bu videoyu öğrencilere izlettirir. 
Anlaşılmayan noktaları tekrar eder. O gün öğrenilecek teknikle 
ilgili yapılmış örnekler sunar. Ders sonrasında öğrenciler 
teknikleri uygularlar. 

Dersin İçeriği ve Hedefler 

(Dersin içerdiği konular ve dönem 

sonunda öğrencilerin elde edeceği 

kazanımlar belirtilmelidir.) 

 

Bir giysi oluşturmak için gerekli tekniklerin öğrenilmesi 
amaçlanarak bu derste; teyel, baskı, kenar temizleme, ilik açma, 
düğme dikme ,pili uygulama çalışmaları, köşe yapımı, kumaş 
manipülasyon teknikleri, fırfır ,volan yapımı, biye teknikleri vs. 
yapılır. Bu öğrenilen teknikler sayesinde öğrenci daha 
profesyonel ürün yapabilme konusunda daha bilgili olur. 

 

 

Ders Geçme Koşulları 

(Öğrencilerin ders ile ilgili sorumlulukları, 

devam zorunlulukları, ödevler ve sınavlar 

hakkında detaylı bilgi verilmelidir.) 

 

Uygulamalı bir ders olduğu için devam zorunluluğu vardır. 
Öğrencilere her hafta iki ve ya üç teknik öğretilir. Ve 
öğrencilerinde bu teknikleri yaparak bunları dosyalamaları 
istenir. Vize notu olarak; öğrencinin vizeye kadar yapılmış 
olduğu ürünler istenir ve notlar bu ürünler üzerinden verilir. 
Vizeden finale kadar olan kısımlarda final notu olarak 
değerlendirmeye alınır. 

Ölçme ve Değerlendirme 

(Ödevlerin, projelerin ve sınavların yıl 

sonu notundaki etkileri ve ağırlıkları, 

notlandırma çizelgeleri ve standartlar 

kesin bir biçimde belirtilmelidir. 

Öğrenciler intihal ve kopya durumlarında 

sergilenecek yaklaşımdan dönem 

başında haberdar edilmelidir. Ayrıca 

ödevlerin teslim tarihinden sonra 

getirilen ödevlerin kabul edilip 

edilmeyeceği, eğer kabul edilecekse 

hangi şartlarda değerlendirileceği ve 

Dönem boyunca öğrenci vize ve final sınavlarından sorumludur. 

Telafi için bütünleme sınavları yapılmaktadır  

Vizenin %40’ını finalin ise %60’ını kapsayacak bir şekilde 
değerlendirme yapılır. Objektif bir değerlendirme yapılabilmesi 
amacı ile sınav öncesi öğretmen tarafından bir değerlendirme 
çizelgesi hazırlanır. Bu çizelge yapılması gereken her aşamanın 
tekabül edeceği puanı gösterir. Öğrencilerin ürünleri bu 
çizelgeye göre adım adım notlandırılır. Teslim tarihinden sonra 
gelen ödevler veya sınava girememiş öğrencilerden sağlık 



 

 

 

sınava giremeyen öğrenciler için takip 

edilecek yöntemler açıklanmalıdır.) 
durumu ve ya benzeri bir durum söz konusu ise kanıtlayıcı belge 
istenir. Bu belge mevcut ise belli bir zamanda bu öğrenci sınava 
tabi tutulur.  

Derse Katılım Durumu 
Derse devam zorunluluğu %80 dir. Devam şartlarını sağlamayan 
öğrenciler yarıyıl sonu sınavlarına alınmazlar ve kendilerine 
Devamsız(NA)notu verilir. 

Kullanılacak Kaynaklar ve 

Kitaplar Listesi 

(Dönem boyunca öğrencilerinize faydalı 

olacağına inandığınız tüm makaleler, 

kaynaklar, kitaplar ve öğretim 

materyallerinin listesi sunulmalıdır.) 

 

Giyim: Fatma Bayraktar  

Dikiş Teknikleri: Alison Smith 

Giysi Süsleme Teknikleri:Perihan Y.Eronç 

 

 

 

HAFTALIK DERS PLANI 

(Ders konularının işleneceği haftaları açıklamanız öğrencilerin dersleri takip etmelerini ve hazırlanmalarını kolaylaştıracaktır. 

Haftalık ders planının derslerin işleniş hızına göre değişiklik gösterebileceği bilgisi de eklenebilir.) 

1. Hafta 

 

Konu: Teyel Çeşitleri 

Konunun Amaçları:  

 

Amaç 1: Giyimin başlangıç aşaması olan teyel çeşitlerinin öğrenilmesi. 

Amaç 2: Dikimin hangi aşamasında hangi teyel çeşitlerinin uygulanması 
gerektiği bilgisi verilir. 

Ders Öncesi Görevler: Amerikan bezinin dosya kağıdı büyüklüğünde 
kesilmesi, teyel yapımı için gerekli olan iğne,iplik ve diğer malzemelerin hazır 
bulundurulması 

Ders Sırasında Yapılacaklar (Dersin İşlenişi): Düz teyel, bol teyel, Z 
teyel,Hristo teyel,elde makine dikişi yapımı 

Ders Sonrası Görevler: Derste öğrenilen tekniklerin uygulamalarının yapılması 

2. Hafta  

Konu: Pililer 

Ders Öncesi Görevler: Önceden ölçüsü verilmiş Amerikan bezlerinin kesilmiş 
olarak hazır bulundurulması 

Ders Sırasında Yapılacaklar: Pili,pilikaşe,kanun pili yapımı 

Ders Sonrası Görevler: Derste öğrenilen tekniklerin uygulamalarının yapılması 



 

 

 

Ölçme-Değerlendirme: Anlaşılmayan noktaların tekrar edilerek gerekli 
öğrenmenin sağlanması 

3. Hafta 

 

Konu: Fırfır ve Volan Yapımı 

Ders Öncesi Görevler: Önceden ölçüsü verilmiş olan Amerikan bezi  ve ekoseli 
poplin kumaşların hazırlanması 

Ders Sırasında Yapılacaklar: Fırfır ve volan yapımı  

Ders Sonrası Görevler: Derste öğrenilen tekniklerin uygulamalarının yapılması 

Ölçme-Değerlendirme: Anlaşılmayan noktaların tekrar edilerek gerekli 
öğrenmenin sağlanması ve bir önceki derste yapılan uygulanmaların 
kontrolünün yapılması. 

4. Hafta  

Konu:  Biye yapımı 

Ders Öncesi Görevler: Önceden ölçüsü verilmiş olan Amerikan bezi ve ekoseli 
poplin kumaşların hazırlanması 

Ders Sırasında Yapılacaklar: Biye yapımını öğrenme 

Ders Sonrası Görevler: Derste öğrenilen tekniklerin uygulamalarının yapılması 

Ölçme-Değerlendirme: Anlaşılmayan noktaların tekrar edilerek gerekli 
öğrenmenin sağlanması ve bir önceki derste yapılan uygulanmaların 
kontrolünün yapılması. 

5. Hafta 

 

Konu: Nervür 

Ders Öncesi Görevler: Önceden ölçüsü verilmiş Amerikan bezlerinin kesilmiş 
olarak hazır bulundurulması 

Ders Sırasında Yapılacaklar: Nervür yapımını öğrenme 

Ders Sonrası Görevler: Derste öğrenilen tekniklerin uygulamalarının yapılması 

Ölçme-Değerlendirme: Anlaşılmayan noktaların tekrar edilerek gerekli 
öğrenmenin sağlanması ve bir önceki derste yapılan uygulanmaların 
kontrolünün yapılması. 

6. Hafta 

 

Konu: Çeşitli Dikiş Teknikleri Uygulamaları 

Ders Öncesi Görevler: Önceden ölçüsü verilmiş Amerikan bezlerinin kesilmiş 
olarak hazır bulundurulması 

Ders Sırasında Yapılacaklar: Farklı dikiş teknikleri uygulaması 

Ders Sonrası Görevler: Derste öğrenilen tekniklerin uygulamalarının yapılması 

Ölçme-Değerlendirme: Anlaşılmayan noktaların tekrar edilerek gerekli 
öğrenmenin sağlanması ve bir önceki derste yapılan uygulanmaların 
kontrolünün yapılması. 



 

 

 

7. Hafta 

 

Konu: Köşe Çalışması 

Ders Öncesi Görevler: Önceden ölçüsü verilmiş olan Amerikan bezinin ve 
ekoseli poplin kumaşların hazırlanması 

Ders Sırasında Yapılacaklar: Köşe çalışması yapmak 

Ders Sonrası Görevler: Derste öğrenilen tekniklerin uygulamalarının yapılması 

Ölçme-Değerlendirme: Anlaşılmayan noktaların tekrar edilerek gerekli 
öğrenmenin sağlanması ve bir önceki derste yapılan uygulanmaların 
kontrolünün yapılması. 

8. Hafta 

 

ARA SINAV (VİZE) HAFTASI:  

Sınavın Türü veya Türleri: Dosya teslim 

Ölçme-Değerlendirme: Vizeye kadar yapılmış olan çalışmaların çok temiz bir 
muntazam şekilde tamamlanıp dosyalanması gerekmektedir. 

9. Hafta 

 

Konu: Elde ilik Açma, Düğme Dikme, Parçalı ilik Yapımı 

Ders Öncesi Görevler: Amerikan bezi, farklı formlarda düğmeleri ve diğer 
malzemeleri eksiksiz olarak hazır bulundurmak. 

Ders Sırasında Yapılacaklar: İlik açma ve farklı formlarda düğmelerin 
dikilmesi, parçalı ilik yapımı 

Ders Sonrası Görevler: Derste öğrenilen tekniklerin uygulamalarının yapılması 

Ölçme-Değerlendirme: Anlaşılmayan noktaların tekrar edilerek gerekli 
öğrenmenin sağlanması ve bir önceki derste yapılan uygulanmaların 
kontrolünün yapılması. 

10. Hafta 

 

Konu: Kumaş Manipülasyon Teknikleri 

Ders Öncesi Görevler: Manipülasyon yapabilmek için önceden ölçüsü verilmiş 
satenleri ve diğer malzemeleri hazır bulundurmak. 

Ders Sırasında Yapılacaklar: Üç farklı teknikte kumaş manipülasyonu yapmak 

Ders Sonrası Görevler: Derste öğrenilen tekniklerin uygulamalarının yapılması 

Ölçme-Değerlendirme: Anlaşılmayan noktaların tekrar edilerek gerekli 
öğrenmenin sağlanması ve bir önceki derste yapılan uygulanmaların 
kontrolünün yapılması. 

11. Hafta 

 

Konu: Pat Çalışmaları 

Ders Öncesi Görevler: Önceden ölçüsü verilmiş Amerikan bezlerinin kesilmiş 
olarak hazır bulundurulması 

Ders Sırasında Yapılacaklar: Normal pat ve gizli pat çalışması yapma 

Ders Sonrası Görevler: Derste öğrenilen tekniklerin uygulamalarının yapılması 



 

 

 

Ölçme-Değerlendirme: Anlaşılmayan noktaların tekrar edilerek gerekli 
öğrenmenin sağlanması ve bir önceki derste yapılan uygulanmaların 
kontrolünün yapılması. 

12. Hafta 

 

Konu: Kapitone yapımı 

Ders Öncesi Görevler: Önceden ölçüsü verilmiş elyaf ve sateni keserek hazır 
bulundurmak 

Ders Sırasında Yapılacaklar: Saten ve elyaf kullanarak kapitone yapımı 

Ders Sonrası Görevler: Derste öğrenilen tekniklerin uygulamalarının yapılması 

Ölçme-Değerlendirme: Anlaşılmayan noktaların tekrar edilerek gerekli 
öğrenmenin sağlanması ve bir önceki derste yapılan uygulanmaların 
kontrolünün yapılması. 

13. Hafta 

 

Konu: Çeşitli Cep Teknikleri 

Ders Öncesi Görevler: Önceden ölçüsü verilmiş olan Amerikan bezi ve ekoseli 
poplin kumaşların hazırlanması 

Ders Sırasında Yapılacaklar: Aplike cep yapımı, fleto cep yapımı, körüklü cep 
yapımı 

Ders Sonrası Görevler: Derste öğrenilen tekniklerin uygulamalarının yapılması 

Ölçme-Değerlendirme: Anlaşılmayan noktaların tekrar edilerek gerekli 
öğrenmenin sağlanması ve bir önceki derste yapılan uygulanmaların 
kontrolünün yapılması. 

14. Hafta 

Konu: Kol Yırtmaçları Yapımı 

Ders Öncesi Görevler: Önceden ölçüsü verilmiş olan Amerikan bezinin ve 
ekoseli poplin kumaşların hazırlanması 

Ders Sırasında Yapılacaklar: Basit kol yırtmacı yapımı, erkek kol yırtmacı 
yapımı 

Ders Sonrası Görevler: Derste öğrenilen tekniklerin uygulamalarının yapılması 

Ölçme-Değerlendirme: Anlaşılmayan noktaların tekrar edilerek gerekli 
öğrenmenin sağlanması ve bir önceki derste yapılan uygulanmaların 
kontrolünün yapılması. 



 

 

 

 

DÖNEM SONU SINAV (FİNAL) HAFTASI 

Sınavın Türü veya Türleri: Dosya Teslim 

Ölçme-Değerlendirme: Vizeden finale kadar yapılmış olan çalışmaların çok 
temiz bir muntazam şekilde tamamlanıp dosyalanması gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 


