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AÇIKLAMALAR
KOD 542TGD263

ALAN Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi

DAL/MESLEK Ayakkabı Üretimi

MODÜLÜN ADI Çarık Saya

MODÜL TANITIMI
Çarık model saya ile ilgili temel bilgi ve becerilerin
kazandırıldığı öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/16

ÖN KOŞUL

YETERLİK Çarık saya modeli yapmak.

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun, hatasız
çarık saya yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Çarık model saya kesebileceksiniz.
2. Çarık model sayanın yüz ve astar parçalarını

hazırlayarak dikebileceksiniz.
3. Yüz ve gamba birleştirebileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Atölye ortamı, kesim atölyesi, saya atölyesi gibi saya
kesiminin ve dikiminin yapıldığı ortamlar ve bu ortamda
bulunan; kesiminde kullanılan aletler, saya dikim
makineleri.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Her faaliyet sonrasında o faaliyetle ilgili değerlendirme
soruları ile kendi kendinizi değerlendireceksiniz.

Modül sonunda uygulanacak ölçme araçları ile modül
uygulamalarında kazandığınız bilgi ve beceriler
ölçülerek değerlendirilecektir.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Ayakta durarak ya da ayaklarımızı kullanarak geçirdiğimiz zaman dilimi oldukça
fazladır. Günlük yaşantımızda bile yorgunluğumuzu en fazla ifade etme şeklimiz
ayaklarımızı konuşturmamızdır.

”Ayağıma kara sular indi” veya “Ayakkabın dar dünyan dar” deyimleri bize göre
yorgunluğumuzun ya da sıkıntımızın tam ifadesidir.

Öncelikle görünümün ön plana çıkartıldığı günümüzde ayakkabıda sağlıklı olanı
arayışta güncelliğini korumaktadır. Sağlıklı ve rahat ayakkabı giyiminin fiziksel olarak bize
sağlayacağı faydaları bilerek, seçim yapmalıyız.

Ayak sağlığı konusunda aldığımız bilgileri zenginleştirmek, kendimizi geliştirmek ve
paylaşmak mesleğin içinde olan kişiler olarak görevimiz olmalıdır.

Uygulamasını yapacağınız çarık (Oxford) model ayakkabı rahatlıkla
kullanabileceğiniz ve önerebileceğiniz bir modeldir.

Bu modülde ayak şeklini kavrayan, giyimi rahat ve şık bir ayakkabı modeli olan
“Çarık (Oxford)” model ayakkabı üretim aşamaları anlatılacaktır.

Tamamladığınız modüllerdeki bilgi ve becerileri de hatırladığınızda, bu modül
becerilerinizi kolaylıkla uygulayabileceğiniz bir modül olacaktır.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Uygun ortam sağlandığında çarık saya kesiminin işlem basamaklarını öğrenip
kesimini yapabileceksiniz.

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:

 Erkek ayakkabı üreticilerine giderek çarık model ayakkabının çeşitlerini
araştırınız.

 Araştırma işlemleri için internet ortamından ayakkabı üreticilerine
ulaşabilirsiniz.

1. ÇARIK MODEL AYAKKABI

Ayakkabılarda sağlamlık, dayanıklılık, rahatlık aranılan özelliklerdir. Bununla beraber
konfor, moda, hafiflik, yumuşaklık gibi özellikler ile ayakkabıyı giyen kişinin istekleri de ön
plana çıkmaktadır. Kişilerin istekleri ve giyim tarzları ayakkabı seçimlerini etkileyen en
önemli unsurdur.

Bununla birlikte ayakkabı dünyasında klasik olmuş vazgeçilmeyen modeller önemli yer
tutmaktadır. Çarık model ayakkabı, malzeme ve parçalar farklı tasarımlarla zenginleştirilse
de klasik modeller arasında yerini almaktadır.

1.1. Çarık Model Ayakkabının Tanımı

Dünya ayakkabıcılık dilinde Oxford adı ile bilinen bu ayakkabıya ülkemizde “Çarık
model” denir. Oxford, kapalı özelliğe sahip bir ayakkabı modelidir. Modelin maskaret, yüz,
gamba ve arka elemanlarının şekilleri değiştirilerek farklı tasarımlar geliştirilmektedir.
Fotoğraf 1.1 ve 1.2’de saya parçalarının şekilleri farklılaştırılarak üretilmiş çarık model
ayakkabı görülmektedir.

Modele özelliğini veren saya üretiminde yapılan teknik uygulamadır. Çarık ayakkabı
sayasında, yüz parçası gambalar üzerine bindirilerek dikilir. Dil ise ayrı bir parça olarak
eklenerek takılır.

Sonraki bölümlerde maskaretli çarık modeli incelenerek uygulama yapılmaktadır. Bu
modüldeki işlemleri daha önce tamamladığınız bilgi ve becerilerinizi hatırlayarak
uygulamanız önemli olacaktır.

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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1.2. Çarık Model Ayakkabının Parçaları

Bildiğimiz gibi ayakkabı taban ve saya olarak iki ana bölümden oluşmaktadır.
Ayakkabı üretimin en önemli bölümünü saya kısmı oluşturur. Saya, modelinin farklılaşması
üretimde uygulama yöntemlerini çeşitlendirir. Çarık model ayakkabı bölümlerinin isimleri
fotoğraf 1.1’de ve 1.2’de görülmektedir.

Ayakkabının ilk basamağını tasarım ve model çıkarma oluşturur. Model çıkarmada
ayakkabının üretim boyutundaki aşamaları belirleyen temel de oluşturulmuştur. Sayanın
kesilecek olan parçaları modelhanede hazırlanarak saya bölümüne gönderilir. Saya
bölümünde dikimin planlaması yapılarak üretim yapılır.

Fotoğraf 1. 1: Çarık model Fotoğraf 1.2: Çarık model

Ayakkabıda üretim aşamalarının planlaması işlemlerin uygulama sırasına uygun
olarak düzenlenir. Yüz parçaları ve astar parçalarının birleştirme işlemlerinin ayrı ayrı
yapılmasına rağmen iki grup içinde uygulamada aşağıdaki işlem sırası uygulanır. Bunları
şöyle sıralayabiliriz:

 Kesim
 Tıraşlama
 Tezgah işlemleri
 Dikim işlemleri
 Parçaları birleştirme (Regola)

Bu model ayakkabı için gerekli olan saya parçalarının ıstampaları ve astar ıstampaları
Şekil 1.1’de ve Şekil 1.2’de gösterilmektedir.
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Şekil 1.1: Çarık saya yüz ıstampa parçaları
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Şekil 1.2: Çarık saya astar ıstampa parçaları

1.3. Çarık Model Sayanın Kesimi

Kesim işlemlerini yapabilmek için Kesim Modülü’nde anlatılan deri sıkılık yönlerini
hatırlayınız. Kesim öncesinde malzeme seçimi ve kontrolü yapılmalıdır. Kesilecek parçaların
ıstampaları hazırlanarak kontrolü yapılmalıdır. Malzemeyi doğru ve ekonomik kullanmanın
önemi unutulmamalıdır.
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1.3.1. Çarık Model Sayanın Kesiminde Dikkat Edilecek Noktalar

 Sayayı oluşturacak parçalar, malzemenin uygun bölgelerinden uygun konumda
kesilmelidir (Fotoğraf 1. ).

 Istampalar malzeme kaybı en düşük olacak biçimde yerleştirilmelidir.

Fotoğraf 1. 3: Istampa kesimi

 Genel kural olarak şunu söyleyebiliriz; genellikle saya parçaları kanadın üzerine
arkadan baş yönünde, (sıkılık doğrultusunda) yerleştirilerek kesilmelidir.

 Kesim için model ıstampalarının kontrol edilmesi:
 Kesim için verilen ıstampaların eksik olup olmadığı kontrol edilir.
 Çarık saya ıstampaları yüz ıstampaları beş adet (Fotoğraf 1. 4) ve astar

ıstampası dört (Fotoğraf 1. 5) adetten oluşmaktadır.
 Kesim bittikten sonra bir çift çarık model saya on iki adet yüz malzemesi, on

adet astar parçasından oluşmaktadır.

Fotoğraf 1. 4: Yüz ıstampa parçaları Fotoğraf 1. 5: Astar ıstampa parçaları
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 Yüz kesimi tamamlandıktan sonra gümüş kalem ile markalama çizgileri çizilir.
Markalama çizgilerini çizerken Fotoğraf 1. 6’daki gibi gümüş kalem kullanılır.

Fotoğraf 1.6: Markalama

1.3.2. Çarık Model Saya (Yüz) Parçaları

Fotoğraf 1.7: Yüz saya parçaları

 Maskaret

Sayanın veya ayakkabının ön uç kısmına burun (maskaret) denir. Maskaretin biçimi
değişik şekillerde olabilir. Genellikle maskaret ayakkabıya bir güzellik ve albeni vermek
amacıyla konur. Fakat maskaret ayakkabının saya işçiliğini arttırır. Derinin sık olduğu tarafa
doğru Resim 1. 3’teki gibi ok yönünde yerleştirilmelidir. Derinin en kaliteli yerlerinden
maskaret kesilmelidir. Maskaret kesimi tamamlandıktan sonra gümüş kalem ile markalama
çizgileri çizilir.

Markalama çizgisi, bindirme olacak kısımların işaretlenmesidir.

Resim 1.3: Maskaret
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 Yüz

Maskaret ve gambalar arasında kalan saya elemanıdır. Ayakkabının üstünde devamlı
göründüğünden dolayı sayanın en önemli elemanlarından biridir. Derinin sık olduğu yöne
doğru Resim 1. 4’deki gibi, ok yönünde yerleştirilmelidir. Derinin en kaliteli yerlerinden
kesilmelidir. Yüz kesimi tamamlandıktan sonra gümüş kalem ile markalama çizgilerini
çiziniz.

Resim 1.4: Yüz parçası
 Gambalar

Ayakkabının arka ve yan kısımlarını kaplayan veya tamamlayan saya elemanlarıdır.
Gambaların tek parçadan meydana gelmiş basit şekilleri olduğu gibi iki veya üç parçaya
bölünmüş olanları da vardır.

Çarık ayakkabıda sağ ve sol olmak üzere birbirine simetrik iki adet gamba
kullanılmaktadır. Derinin sıkı olduğu tarafa doğru Resim 1.5’teki gibi, ok yönünde
yerleştirilmelidir. Kesim esnasında deriden kazanmak için gambaları hafifçe sağa veya sola
çevirebiliriz. Derinin omuz ve sırt kısımlarına esnemeyen yöne doğru uzunlamasına
yerleştirilir. Gamba kesimi tamamlandıktan sonra gümüş kalem ile markalama çizgileri
çizilir. Markalama çizgisi, bindirme ve kıvırma olacak kısımların işaretlenmesidir.

Resim 1. 5: Gamba

 Fortluk (Arka Eleman)

Parçalı gambaların bir elemanıdır. Ayakkabının arka kısmında yer alır. Arka elemanı
(fortluk) gambanın bir parçasıdır. Ayağı rahat ettirir. Ayakkabıyı sağlamlaştırır. Montajı
kolaylaştırır. Fakat saya işçiliğini arttırır.
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Arka elemanı (fortluk) ayakkabıda çeşitli genişliklerde veya uzunluklarda ayakkabı
modeline göre yapılabilir. Arka elemanın kesimi tamamlandıktan sonra gümüş kalem ile
markalama çizgileri çizilir. Derinin sık olduğu tarafa doğru Resim 1. 6’daki gibi ok yönünde
yerleştirip kesilmesi önerilir. Derinin omuz kısmından kesilebilir.

Resim 1.6: Arka parça

 Dil

Ayakkabı bağlarının ayağı rahatsız etmemesi için bağcık bölgesi altına konan saya
elemanıdır. Dil saya ön yüzü ile beraber tek parça olarak yapıldığı gibi ayrı bir parça olarak
da kesilip yüze dikilir. Dil ayakkabının modeline göre değişik biçimlerde yapılabilir. Dilin
en çok kullanıldığı modellerden birisi de çarık model ayakkabılardır. Çarık ayakkabıda dil
ayrı bir parça olarak ön saya yüzüne dikişle eklenir. Oxford ayakkabı kapalı bir ayakkabı
olduğundan dil dikişi görünmez (Resim 1. 7).

Resim 1. 7: Dil

 Destek Elemanı

Bağcık bölgesinin hemen altındaki kısımda, ponteriz anlamında takviye amaçlı
kullanılır. Ön saya yüzüne dikilen küçük ayakkabı elemanı kaliteli Oxford modellerde
bulunur (Fotoğraf 1. 8). Ponteriz dikişi destek parçasının olduğu kısımdan yapılır.

Resim 1. 8: Destek parçası Fotoğraf 1. 8: Destek parçası
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1.3.3. Çarık Model Ayakkabının Saya (Astar) Parçaları

Ayakkabının iç kısmının, yüz ve gamba parçalarının birbirlerine eklenmesinden
kaynaklanan ve güzel olmayan görüntüsünün kapatılması, ayakkabı içine giren ayağın rahat
etmesi ve arkaya fort, öne bombe konabilmesi için sayanın içine konan malzemeye astar
denir. Çok kalın derilerden yapılan ayakkabıların astarsız olarak kullanılma olanağı olduğu
gibi yazın hafif ayakkabılarda da astar kullanılmayabilir. Astar parçaları kesildikten sonra
kesinlikle gümüş kalem veya nokta ile işaretlemeler yapılmalıdır.

 Astar Parçaları İsimleri: (Fotoğraf 1. 9)

 Yüz astarı
 Gamba astarları (sağ ve sol olmak üzere iki adet)
 Dil astarı
 Çoraplık

Fotoğraf 1.9: Astar saya parçaları

 Yüz Astarı

Ayakkabının yüz kısmının altına gelen elemandır. Derinin sıkı olduğu tarafa doğru
Resim 1. 9’daki gibi, ok yönünde yerleştirip kesilmesi önerilir. Yüz astar parçaları
kesildikten sonra gümüş kalem ile dil astarının binecek kısmını işaretlenir.

Resim 1.9: Yüz astar parçası
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 Dil Astarı

Genel olarak yüz astarına bağlı ve yüz astarı ile birlikte kesilir. Ayakkabı modeline
göre yüz astarından ayrı kesilenleri de vardır. Dil astarını yüz astarına dikerken dil astarının
yüz astarı üzerine binmesine dikkat edilmelidir. Ayakkabının dili, ayakkabıyı giyen kişi
tarafından devamlı çekildiği için dil sayasının yönü kadar astarın yönü de önemlidir. Derinin
sık olduğu tarafa doğru Resim 1. 10’daki gibi ok yönünde yerleştirilip kesilmelidir. Dil, astar
parçaları kesildikten sonra gümüş kalem ile dil astarının astar fazlalık kısımlarını
işaretlenmelidir.

Resim 1.10: Dil astar parçası

 Gamba Astarları

Gamba astarları, gambaların altına yerleştirilen malzemelerdir. Gamba astarları
ayakkabının iç kısmından göründüğü için görünüşü de en az kesildiği yönü kadar önemlidir.
Gamba astarları da gambalar gibi iki parçadan oluşur. Derinin sıkı olduğu tarafa doğru
Resim 1.11’deki gibi ok yönünde yerleştirilip kesilmelidir.

Resim 1.11: Gamba astar parçaları

 Çoraplık

Çoraplık sayanın arka kısmında bulunur. Genellikle; burada kullanılan malzemenin
pürüzlü yüzeyi ayak tarafına bakacak şekilde yerleştirilir. Ayağın topuğu tutması için yapılır.
Bu parçada da sıklık yönü pek fark etmese de derinin sık olduğu tarafa doğru ok yönünde
kesilmesi tavsiye edilir.

Resim 1.12: Çoraplık
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Çarık ıstampalarını ayırınız.  Astar ve yüz ıstampalarını ayırınız.

 Sayalık malzemeyi hazırlayınız.

 Modelinize göre saya ve astar
malzemesi seçiniz.

 Malzemeyi kesim masasına kurallara
uygun yerleştiriniz.

 Malzemenin kusur ve hatalarını tespit
ediniz.

 Malzemenin kalite bölgelerini tespit
ediniz.

 Malzemenin esneme yönünü tespit
ediniz.

 Malzemenin desen ve şekil özelliklerini
tespit ediniz.

 Yüz parçalarını kesiniz.

 Yüz parçalarını kurallara uygun
malzeme üzerine yerleştiriniz.

 Her yüz parçasının esneme yönüne
dikkat ederek kesiniz.

 El kesim bıçağınızın keskin olmasına
dikkat ediniz.

 Astar parçalarını kesiniz.

 Astar parçalarını kurallara uygun
malzeme üzerine yerleştiriniz.

 Her astar parçasının esneme yönüne
dikkat ederek kesiniz.

 El kesim bıçağınızın keskin olmasına
dikkat ediniz.

 Numaralama yapınız.

 Kesilen saya elemanlarına numarasına
göre çentik kesmeyi unutmayınız.

 Çentik atınız veya üzerine kalem ile
numarasını yazınız.

 Kontrol ve düzeltme yapınız.

 Kesilen parçaları numaralarına ve sağ
sol çentiğine göre tasnifleyiniz.

 Parçaları şekillerine göre ayırınız.
 Ayrılan parçaları sayınız.
 Kesilmiş sayaları işaretleyiniz.
 Kesilmiş sayaları eşleştiriniz

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)

Aşağıdaki cümleleri doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz.

1. ( ) Çarık model yüz ıstampa parçaları her modelde beş parçadır.

2. ( ) Astar malzemeleri yüz malzemelerinden farklı malzemelerdir.

3. ( ) Yüz parçalarında malzeme sıkılık yönleri önemlidir.

4. ( ) Kesim sırasında, kesim bıçağınızı masatlamalıyız.

5. ( ) Astar malzemeleri ucuz malzeme olduğu için kesim sırasında döküntü olup olmaması

önemli değildir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz.

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz uygulama testine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Öğretmenizin vereceği ya da kendi istediğiniz bir çarık model saya kesimi yapınız.
Yaptığınız bu uygulamayı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1. Yüz ve astar ıstampalarını çentiklerine göre ayırdınız mı?
2. Malzemenin sıkılık yönünü tespit ettiniz mi?
3. El kesim bıçağınızı bilediniz mi? Bıçağın keskinliğini kontrol

ettiniz mi?
4. Yüz ıstampalarını malzemeden en düşük döküntü ile kestiniz

mi?
5. Astar ıstampalarını malzemeden en düşük döküntü ile kestiniz

mi?
6. Kesilen parçaları numaralarına ve sağ sol çentiğine göre

ayırdınız mı?

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru işlem sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. “Hayır” cevabı verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt
yaşadığınız sorularla ilgili konuları ilgili faaliyete dönerek tekrar uygulayınız.

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Uygun ortam sağlandığında öğrenciler çarık saya dikiminin işlem (imalat sırasında)
basamaklarını öğrenip dikimini yapabileceksiniz.

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:

 Çarık model ayakkabıda kullanılan yüz ve astar malzemelerini araştırınız..
 Çarık model ayakkabı üzerindeki farklı dikiş çeşitlerini araştırınız.

Araştırma işlemleri için internet ortamından ayakkabı üreticilerine ulaşabilirsiniz.

2. YÜZ VE ASTAR HAZIRLAMA

Deri İnceltme modülünü ve Tezgah İşlemleri modülünden hatırlayacağınız bilgiler ve
geliştirdiğiniz beceriler ile aşağıda sıralanan çarık model ayakkabı modeli uygulamaları
yapılır.

2.1. Çarık Model Sayanın Tıraşı

Genellikle saya elemanlarının kenarlarını yapılacak işleme göre inceltmek amacı ile
kenar kesme işlemine ayakkabıcılıkta tıraş denir (Fotoğraf 2. 1). Tıraşlama işlemi genellikle
derinin tersi yüzeyinde yapılır. Gerekli olmadıkça sırça yüz tıraşlanmaz. Saya elemanlarının
kenarları değişik işlemler için kullanılır. Bu değişik işlemlere göre de kenarlar farklı olarak
tıraş yapılabilir. Modüldeki çarık model ayakkabıda Resim 2. 1’de görüldüğü gibi üç çeşit
tıraş vardır.

2.1.1. Kıvırma Tıraşı

Yapılacak çevirmenin şekline göre çevirme boyunun iki katı uzunluğunda tıraş yapılır.
Kıvırma tıraşında tıraşlanan uç kısmı sıfıra yakın tıraşlanır. Rakam olarak vermek gerekirse
8 mm’dir.

2.1.2. Bindirme Tıraşı

Birbiri üzerine gelecek parçaların, binme yerinin tıraşlanmasıdır. Sayanın ek
yerlerindeki ve ayağa değecek kısımlardaki deri fazlalığını gidermek için yapılan tıraştır.
Istampacı tarafından farklı bir şekilde belirtilmemiş ise 8 mm olarak yapılır.

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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2.1.3. Kenar Tıraşı (Çatı Tıraşı)

Temiz bir kenar oluşturularak yapışma kolaylığı sağlamak, ağız derisine eşit kalınlık
sağlamak ve kapalı (çatı) dikişlerde deri kalınlığını azaltmak için yapılan tıraştır. Çatı
tıraşının genişliği 2 mm olarak alınabilir.

Resim 2.1: Çarık saya modelinin tıraş yapılacak kısımlarının gösterilmesi

Fotoğraf 2. 1: Çarık saya parçalarının tıraş yapılması
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2.2. Çarık Model Sayada Kıvırma

Gamba kenarına çevirme tıraşı yapılır. Tıraşlanmış çevrilecek yüzeylere fırça veya
makine ile yapıştırıcı sürülür, daha sonra çevirme yapılır. Sayanın gereken her yerinde
çevirme işlemi kullanılabilir. Ayna, maskaret, fileto, ağız kenarları gibi…

Tıraşlanmış kıvırma olacak yüzeylere fırça veya makine ile yapıştırıcı sürülür. Elde
kıvırma yapılırken yapıştırıcı olarak solüsyon kullanılması önerilir. Kıvırma yaparken el
parmakları ve çekiç kullanılır (Fotoğraf 2. 2).

Çarık model sayada kıvırma yaparken gambaların uç kısımlarında üste atma sırasında
kalınlık oluşmaması için kıvırma yapılmaz. Deri ve dikiş kalınlığının ayağı vurmaması
esastır. Gambada doğru kıvırma şekli kenardan 5 mm içeriden başlayanıdır.

Fotoğraf 2.2: Gambaların kıvırma yapılması

2.3. Çarık Model Sayada Regola

Sayanın montaja hazır duruma getirilmesi için kesilmiş ve gerekli işlemleri bitmiş
saya elemanlarının, birbiri ile ilgili olarak bir araya getirilmesine “regola” (toplama) denir.
Regola her zaman sayacı tezgâhında yapılır.

Regola masasında yapıştırıcılar mermer, sayacı çekici, makas, çeşitli bantlar,
yapıştırıcı fırçası gibi çeşitli takımlar bulunur.

2.4. Çarık Model Sayanın Dikiminde Dikkat Edilecek Noktalar

Yüz dikiminde dikkat edilecek noktalar şunlardır;

 Yüz parçasının üzerindeki referans noktalarının dış kısımlarına fırça ile
yapıştırıcı sürülürken referans noktalarının dış kısmına taşırmamaya dikkat
ediniz.

 Yüz parçasının üzerindeki referans noktalarına dikkat ederek gambaları yüze
yapıştırınız.
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 Gambaların uç kısımlarının birbiri üzerine çıkmayacak şekilde yüz ortasında
birleştiriniz.

 Sayanın iç tarafını çevirerek çekiç darbeleri ile yapışmasını sağlayınız.
 Roda dikilecek parçanın üzerinde olacak şekilde dikiş pozisyonu alınız.
 Sayanın dış tarafından montaj kenarından dikişe başlayınız.

Astar dikiminde dikkat edilecek noktalar ise şunlardır;

 Yüz astarında sağ ve sol saya dış çentikle ayrılır.
 Gamba astarlarını yüz astarına merkezlenmelidir.
 Gamba astarı iki gamba astarı ve bir çoraplıktan oluşmaktadır.
 Çoraplık yapıştırırken dikkat edilecek en önemli özellik, çoraplığın ters tarafının

yapıştırılacağıdır. Ayak ayakkabıdan çıkmasın; ayağı sarsın diye çoraplık sırça
tarafı değil de iç tarafı ayağa gelecek şekilde yapıştırılmalıdır.

 Çoraplıkta yapıştırıcı sırça tarafına değil de diğer tarafına (Deride et tarafı, suni
deride kumaş tarafına) sürülür. Gamba astarlarına yapıştırıcı sürülür ve
kurumalarını beklenir.

 Yapıştırıcının kuruması için gereken süreyi beklememiz gerekir. Bu süre oda
şartlarına göre on dakika ile on beş dakika arası değişebilir.

 Çarık model sayanın astar parçaları yüz astar parçası, iki adet (sağ ve sol)
gamba astar parçaları ve çoraplıktan oluşur.

 Yapıştırıcı olarak neopren (bally) kullanılır. Gamba astar ve çoraplığa neopren
az kullanılır.

 Gerekenden fazla neopren sürülürse:
 Yapıştırıcının kuruması için beklenen zaman uzayacaktır.
 Birleştirip çekiçlerken dışa taşma olacaktır.
 El takımlarımızdan olan çekice bulaşarak sayanın kirlenmesine sebep

olur.
 Dikiş makinesinde iğnenin gözüne ve kanallarına girerek dikiş hatalarına

sebep olur.
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Saya parçalarının tıraşını
yapınız.

 Saya yüz parçalarının tıraşlarını yapınız.
 Saya elemanlarını tanıyınız.
 Saya parçalarının neresine hangi tıraş yapılacağını

öğreniniz.
 Maskaretin tıraşını yapınız.
o Yüze binecek kısma bindirme tıraşı yapınız.

Fotoğraf 2. 3: Maskaret parçasının tıraşlanan kısmı

 Yüz parçasının tıraşını yapınız.
o Maskaretin bindirme olacak kısmına bindirme

tıraşı yapınız (Fotoğraf 2. 3).
o Yüzün gamba bindirme olacak kısımlarına

bindirme tıraşı yapınız (Fotoğraf 2. 4).

Fotoğraf 2.4: Yüz parçasının tıraşlanan kısımları

 Gambaların tıraşını yapınız.
o Gambaların kıvırma yapılacak ağız kenar

kısımları 8 mm genişliğinde tıraşlayınız.
o Gambaların arka parçanın bineceği kısımlara

bindirme tıraşı yapınız.
o Gambaların dışa bakan kenar kısımlarına 8 mm

bindirme tıraşı yapınız (Fotoğraf 2. 5).

UYGULAMA FAALİYETİ
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Fotoğraf 2.5: Gambanın tıraşlanan kısımları

 Arka parçanın tıraşını yapınız.
o Arka parçanın gambanın binecek kısımlarına

bindirme tıraşı yapınız.
o Arka parçanın kıvırma olacak üst kısmına kıvırma

tıraşı yapınız.
o Arka parçanın (fortluk) çatılacak kısmına çatı

tıraşı yapınız (Fotoğraf 2. 6).

Fotoğraf 2. 6: Arka parçanın tıraşlanan kısımları

 Dil parçanın tıraşını yapınız (Fotoğraf 2. 7).
o Dil kısmının çevresine çatı tıraşı yapınız.
o Dilin alt kısmına bindirme tıraşı yapınız.

Fotoğraf 2.7: Dilin tıraşlanan kısımları

 Yüz parçasının ve
maskaretin regolasını ve
dikimini yapınız.

 Aşağıdaki işlemleri tezgâhta yapınız.
 Yüz ile maskaretin birleştirilecek kenarına

yapıştırıcı (neopren) sürünüz.
 Yapıştırıcının kuruma süresini bekleyiniz.
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Fotoğraf 2.8: Yüz ve maskarete yapıştırıcı sürmek

 Yüz ile maskareti Fotoğraf 2. 9’daki gibi
birleştiriniz.

Fotoğraf 2.9: Yüz ve maskaretin birleştirilmesi

 Birleştirilen kısmın üstünü çekiçle döverek
yapışmasını sağlayınız.

Fotoğraf 2.10: Yüz ve maskaretin çekiçlenmesi

 Maskaret ve yüzü yapıştırılan yerden kenara 1,5
mm’den dikiniz (Fotoğraf 2.11).
 Dikişinin başına ve sonuna ponteriz dikişi atınız.
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Fotoğraf 2.11: Yüzün ve maskaretin dikilmesi

Fotoğraf 2.12: Yüzün ve maskaretin dikilmesi

 Gambaların ve arka
parçanın regolasını ve
dikimini yapınız.

 Aşağıdaki işlemleri tezgâhta yapınız.
 Arka parçanın ve gambaların bindirme olacak

kısımlarına yapıştırıcı sürünüz.
 Yapıştırıcının kuruma süresini bekleyiniz.

Fotoğraf 2.13: Arka parçaya ve gambalara yapıştırıcı
sürülmesi

 Arka parçayı ve gambaları Fotoğraf 2.14’teki gibi
birleştiriniz.

Fotoğraf 2.14: Arka parça ve gambanın bindirilmesi
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 Fotoğraf 2.15’te görüldüğü gibi birleştirilen kısmın
üstünü, çekiçle döverek yapışmasını sağlayınız.

Fotoğraf 2.15: Birleştirilen kısmın çekiçle dövülmesi

 Fotoğraf 2.16’da görüldüğü gibi arka parçayı ve
gambaları yapıştırılan yerden kenara 1,5 mm’den
dikiniz.

 Dikişinin başına ve sonuna ponteriz dikişi yapmayı
unutmayınız.

Fotoğraf 2.16: Arka parçanın ve gambanın dikilmesi

 İp kesmeden arka parçanın diğer tarafının dikişine
geçiniz.

Fotoğraf 2.17: Arka parçanın ve gambanın dikilmesi

 Araka parçanın alt kısmını Fotoğraf 2. 17’deki gibi
çatı dikişi ile dikiniz.
 Arka parçanın alt kısmını simetrik tutarak çatı dikişi

dikiniz.
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 Dikişin başına ve sonuna ponteriz dikişi atınız.

Fotoğraf 2.18: Arka parçaya çatı dikişi dikilmesi

 Çatı dikişi dikilen kısmı çekiç sivri tarafı ile eziniz.

Fotoğraf 2.19: Çatı dikişi dikilen yerin çekiçlenmesi

 Çatı dikişine takviye bandı yapıştırınız.

Fotoğraf 2. 20: Takviye bandı yapıştırılması

 Gamba ağızlarına
kıvırmak yapınız.

 Gamba ağızlarına kıvırma yapınız.
 Fotoğraf 2.21’de görüldüğü gibi gamba ağızlarına

kıvırma yapmak için solüsyon yapıştırıcı sürünüz.
 Yapıştırıcının kurumasını bekleyiniz.
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Fotoğraf 2.21: Yapıştırıcı sürülmesi

 Fotoğraf 2.22’de görüldüğü gibi çekiç ve sol el
parmaklarınızla kıvırma yapınız.

Fotoğraf 2.22: Kıvırma yapılması

 Kıvırmaya Fotoğraf 2. 23’teki gibi gamba başından
5 mm içeriden başlayınız. Fotoğraf 2. 24’te
kıvrılmış gamba kenarları görülmektedir.

Fotoğraf 2.23: Gambanın kıvırma yapılmayan kısmı

Fotoğraf 2.24. Kıvrılmış gamba kenarları
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 Gambaları yüze
bindirmek için
hazırlayınız.

 Gambaları Fotoğraf 2. 25’teki gibi birbirine simetrik
şekilde kenar kenara getirerek birleştiriniz.
 Gambaları bant ile sabitleyiniz.
 Destek parçası ile gambaların uç kısmına Fotoğraf

2. 25’teki gibi yapıştırıcı sürünüz.
 Yapıştırıcı kuruma süresini bekleyiniz.
 Destek parçasını her gambaya gelecek şekilde

yapıştırınız (Fotoğraf 2.26 ).
 Destek parçasının üzerini çekiçleyiniz.

Fotoğraf 2.25: Gambalara ve destek parçasına yapıştırıcı
sürülmesi

Fotoğraf 2.26: Yapıştırılmış gambalar ve destek parçası

 Yüzün ve gambaların
regolasını ve dikimini
yapınız.

 Aşağıdaki işlemleri tezgâhta yapınız.
 Yüz parçanın ve gambaların bindirme olacak

kısımlarına yapıştırıcı sürünüz.
o Fotoğraf 2.27’de görüldüğü gibi yüz

parçasının alt tarafına yapıştırıcı sürünüz.
o Gambaların sırça tarafına yapıştırıcı

sürünüz.
 Yapıştırıcının kuruma süresini bekleyiniz.
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Fotoğraf 2.27: Gambalara yapıştırıcı sürülmesi

 Yüz parçasını ve gambaları referans çizgilerine
dikkat ederek Fotoğraf 2. 28’deki gibi birleştiriniz.

Fotoğraf 2.28: Yüzün ve gambaların birleştirilmesi

 Yüzü ve gambaları birleştirdikten sonra, dikiş
dikilmeden önce son kontrolleri yapınız.
 Gambaların orta çizgisinin yüz orta çizgisinin

altında kaldığından emin olunuz (Fotoğraf 2. 29).
 Gambaların üst kenarlarının eşit yükseklikte

olduklarından emin olunuz.
 Altta kalan gamba kenarlarının üst üste

binmediğinden emin olunuz (Fotoğraf 2.30).
 Birleştirilen kısmın üstünü çekiçle vurarak

yapışmasını sağlayınız.

Fotoğraf 2.29: Yüz ve gambaların kontrolü
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Fotoğraf 2.30: Yüz ve gambaların sayanın altından kontrolü

 Fotoğraf 2.31’de görüldüğü gibi arka parçayı ve
gambaları yapıştırılan yerden kenara 1,5 mm’den
dikiniz.
 Dikişinin başına ve sonuna ponteriz dikişi atınız.
 Dikiş dikerken bir elinizle gambalardan tutunuz

(Fotoğraf 2. 32).
 Dikiş dikerken destek parçasının üzerinde makineyi

yavaşlatınız.

Fotoğraf 2.31: Yüzün gambaya dikilmesi

Fotoğraf 2.32: Yüzün gambaya kenardan dikilmesi
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Fotoğraf 2.33: Dikilmiş yüz ve gambalar

 Gamba astar parçalarının
regolasını ve dikimini
yapınız.

 Aşağıdaki işlemleri tezgâhta yapınız.
 Çoraplık ve gamba astarlarına bindirme olacak

kısımlarına yapıştırıcı sürünüz.
o Gamba astarlarının alt tarafına yapıştırıcı

sürünüz.
o Çoraplığın sırça tarafına yapıştırıcı

sürünüz.
 Yapıştırıcının kuruma süresini bekleyiniz.

Fotoğraf 2.34: Gamba astarlarına ve çoraplığa yapıştırıcı
sürülmesi

 Çoraplığı ve gamba astarlarının referans çizgilerine
dikkat ederek fotoğraftaki (2. 35–2. 36) gibi
birleştiriniz.
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Fotoğraf 2.35: Çoraplığın ve gamba astarının birleştirilmesi

Fotoğraf 2.36: Çoraplığın ve gamba astarının referans
çizgilerine dikkat ederek birleştirilmesi

 Birleştirilen kısmın üstünü çekiçle döverek
yapışmasını sağlayınız (Fotoğraf 2.37).

Fotoğraf 2.37: Birleştirilen kısımların çekiçlenmesi

 Çoraplığı ve gamba astarlarını yapıştırılan yerden
kenara 1,5 mm den dikiniz (Fotoğraf 2.38).
 Dikişinin başına ve sonuna ponteriz dikişi atınız.
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Fotoğraf 2.38: Çoraplık ve gamba astarının dikilmesi

 Yüz astarı ile gamba
astarının regolasını ve
dikimini yapınız.

 Aşağıdaki işlemleri tezgâhta yapınız.
 Yüz astarı ve gamba astarlarına yapıştırıcı sürünüz.

(Fotoğraf 2.39).
 Yapıştırıcıyı referans çizgilerinin içerisine sürünüz.
 Yapıştırıcının kuruma süresini bekleyiniz.

Fotoğraf 2.39: Yüz astarına yapıştırıcı sürülmesi

 Yüz astarını ve gamba astarlarının referans
çizgilerine dikkat ederek fotoğraftaki(2. 40–2. 41)
gibi birleştiriniz.

 Gambaların ön yüzlerinin yüz astarının yüz orta
çizgisine oturtunuz.

 Birleştirmeye yüz ortasından başlayınız.
 Gamba astarları yüz astarının altında kalacak

şekilde birleştiriniz (Fotoğraf 2. 42).

Fotoğraf 2.40: Yüz astarı ile gamba astarlarının
birleştirilmesi
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Fotoğraf 2.41: Yüz astarı ile gamba astarlarının
birleştirilmesi

Fotoğraf 2.42: Birleştirilmiş yüz ve gamba astarları

 Fotoğraf 2.43’te görüldüğü gibi yüz astarını ve
gamba astarlarını yapıştırılan yerden kenara 1,5
mm’den dikiniz.
 Dikişinin başına ve sonuna ponteriz dikişi atınız

(Fotoğraf 2. 44).
 Dikiş sırasında astarın kırışmamasına dikkat ediniz.

Fotoğraf 2.43: Gamba astarları ve yüz astarının dikilmesi

Fotoğraf 2.44: Gamba astarları ve yüz astarının kontrol
edilerek dikilmesi
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 Yüz astarı ile gamba astarını diktikten sonra
kırışıklık kontrolü yapınız (Fotoğraf 2. 45).

Fotoğraf 2.45: Dikilmiş yüz ve gamba astarları

 Dil ile dil astarının
regolasını ve dikimini
yapınız.

 Aşağıdaki işlemleri tezgâhta yapınız.
 Dil astarı ve dile yapıştırıcı sürünüz.
 Yapıştırıcıyı dil ve dil astarının orta kısmına

sürünüz (Fotoğraf 2. 46).
 Yapıştırıcının kuruma süresini bekleyiniz.

Fotoğraf 2. 46: Dil saya parçasına yapıştırıcı sürülmesi

 Dil astarının her tarafında aynı boşluk kalacak
şekilde dili dil astarı ile birleştiriniz (Fotoğraf 2. 47).

Fotoğraf 2.47: Dil ve dil astarının birleştirilmesi
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 Dil ve dil astarını yapıştırılan yerden kenara 1,5 mm
den dikiniz (Fotoğraf 2. 48–2. 49).
 Dikişinin başına ve sonuna ponteriz dikişi atınız

(Fotoğraf 2. 49).
 Dikiş sırasında astarın kırışmamasına dikkat ediniz.

Fotoğraf 2.48: Dil astarı ile dilin dikilmesi

Fotoğraf 2.49: Dil astarı ile dilin dikilmesi

 Fotoğraf 2.50’de görüldüğü gibi dil astar
fazlalıklarını kesiniz (Fotoğraf 2. 50).

Fotoğraf 2.50: Dil astar fazlalıklarının kesimi
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)

Aşağıdaki cümleleri doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz.

1. ( ) Çarık model sayanın gambalarında çatı tıraşı yapılacak kısım yoktur.

2. ( ) Çarık model sayanın gambalarının başından sonuna kadar kıvırma yapılır.

3. ( ) Bu modelde sayada dil yüzden ayrı olarak dikilir.

4. ( ) Dilden farklı olarak dil astarı da vardır.

5. ( ) Gambaları yüz üzerine bindirmeden önce ön kısımdan birbirine simetrik olarak
bant veya benzeri bir malzeme ile tutturulur.

6. ( ) Yüz parçasına gambaları molyer ayakkabıdaki gibi yapıştırıp dikeriz.

7. ( ) Dil astar fazlıklarını, dili sayaya diktikten sonra keseriz.

8. ( ) İnsanların ayağından ayakkabı çıkmaması için çoraplık ters kullanılmalıdır.

9. ( ) Destek parçasını gambalar yüze dikildikten sonra yerine yerleştirilir.

10. ( ) Destek parçası iki gambanın uç orta kısımlarına yerleştirilir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz.

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz uygulama testine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Çarık model sayanın gamba kısmının sayasını dikiniz. Yaptığınız bu uygulamayı
aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1. Gambalara bindirme, kıvırma ve çatı tıraşı olacak kısımlara

tıraşlarını yaptınız mı?
2. Gambaları referans çizgilerine dikkat ederek arka parçaya

yapıştırıp diktiniz mi?
3. Arka parçanın çatı dikişini dikip takviye bandı yapıştırdınız mı?
4. Gambalara kıvırma için solüsyon sürdünüz mü?
5. Solüsyonu dikiş gelecek kısmın altına sürdünüz mü?
6. Gambaların kıvırma başlama noktasına dikkat ederek kıvırma

yaptınız mı?
7. Kıvırmayı mermer üstünde mi yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru işlem sayınızı
belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. “Hayır” cevabı verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları ilgili faaliyete dönerek tekrar
uygulayınız.

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3

Uygun ortam sağlandığında çarık saya dikiminin işlem (imalat sırasında)
basamaklarını öğrenip dikimini yapabileceksiniz.

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:
 Erkek ayakkabı üreticilerine giderek çarık model ayakkabıda astar ve yüz

birleştirme çeşitlerini araştırınız.
 Çarık model sayada astar ve yüz arasındaki farkları rapor halinde yazınız.

Araştırma işlemleri için internet ortamından ayakkabı üreticilerine ulaşabilirsiniz.

3. YÜZ VE ASTAR BİRLEŞTİRMEK

Sayada yüz ve astarın birleştirilmesi, saya dikim basamaklarının son işlemidir. Saya
üzerindeki çentik işaretlemeler dikkate alınarak birleştirme uygulamaları yapılır. Birleştirme
ve kontrol yapıldıktan sonra kapsül takılarak montaja ön hazırlık yapılır.

3.1. Yüzü ve Astarı Birleştirirken Dikkat Edilecek Noktalar

 Gamba astarının ağız kenarında en az 5 mm astar fazlalık payı vardır. Bu paya
dikkat ederek yapıştırıcı gamba astarının ağız kenarından 5 mm aşağıya
sürülmelidir.

 Astarların düzgün yapıştırılmasına ve kırışmamasına dikkat edilir.
 Çoraplığın üst orta noktası ıstampada belli değilse, çoraplığın üst orta noktasına

çentik atarak ıstampa orta noktasını işaretlenir (Fotoğraf 3. 1).

Fotoğraf 3. 1: Astar orta noktasının bulunması

 Arka parçanın orta noktası gümüş kalem ile işaretlenir.
 Montajda derinin ara tabana yapışmasını önlemek için yüz parçasına yüz

astarını yerleştirirken her taraftan 5 mm içeride kalmalıdır.

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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3.2. Kapsül Takma

Kapsüller içi boş silindirik biçimli plastik veya metalden yapılan ayakkabı
elemanlarıdır. Bağcık deliklerini sağlamlaştırdığı gibi süsleme özelliğinde olanlarda vardır.

 Elle Kapsül Takmak
 Zımba ile referans noktalarından kapsül delikleri delinir.
 Kapsül makiye yerleştirilir (Fotoğraf 3. 2).

Fotoğraf 3.2: El kapsül aleti Fotoğraf 3.3: Kapsül takmak

 El aletindeki kapsülün üzerine saya yerleştirilir.
 Baskı yaparak kapsül sayaya takılır (Fotoğraf 3. 3).
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Hazırlanmış yüze
yapıştırıcı sürünüz.

 Aşağıdaki işlemleri tezgâhta yapınız.
 Yüze yapıştırıcı sürünüz (Fotoğraf 3. 4).
 Yapıştırıcıyı gambaların üst kısmına sürünüz.
 Dikişin dikileceği kısma yapıştırıcı sürmemeye

çalışınız ( Rahat dikiş dikebilmeniz için).
 Yapıştırıcının kuruma süresini bekleyiniz.

Fotoğraf 3. 4: Yüz parçasına yapıştırıcı sürülmesi

 Hazırlanmış astara
yapıştırıcı sürünüz.

 Aşağıdaki işlemleri tezgâhta yapınız.
 Astara yapıştırıcı sürünüz.
 Yapıştırıcıyı gambaların üst kısmına sürünüz.
 Rahat dikiş dikebilmeniz için dikişin dikileceği

kısma yapıştırıcı sürmemeye çalışınız. Fotoğraf 3.
5’te yüz ve astara yapıştırıcı sürülmüş şekli
görülmektedir.

 Astar fazlalık payına yapıştırıcı sürmeyiniz.
 Yapıştırıcının kuruma süresini bekleyiniz.

Fotoğraf 3. 5: Yapıştırıcı sürülmüş astar ve sayanın yüz
parçası

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Referans çizgilerine dikkat
ederek üste atınız.

 Astarın üzerindeki çoraplığın ikiye katlayarak
çoraplık orta noktasını bulunuz.
 Çoraplık orta noktasını makas ile çentik atarak

işaretleyiniz (Fotoğraf 3. 6).

Fotoğraf 3.6: Çoraplığın makas ile işaretlenmesi

 Yüz ile yüz astarını birleştiriniz.
 Yüz ile astarın arka merkez noktalarından

Fotoğraf 3. 7’deki gibi birleştiriniz.

Fotoğraf 3.7: Yüz ile astarın arkadan birleştirilmesi

 Astar fazlalık payını (kırpma payı) yüzün üst
kısmından görünecek şekilde birleştirme yapınız
(Fotoğraf 3. 8).

Fotoğraf 3.8: Astar fazlalık payının üste kalacak şekilde
birleştirilmesi
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 Fotoğraf 3. 9’da görüldüğü gibi astarın yüze
binmesini kontrol ediniz.

 Merkez noktalarını kontrol ediniz.
 Astar kırışıklığını kontrol ediniz.

Fotoğraf 3.9: Astar yerleştirmenin kontrolü

 Sütunlu makinesinde
dikiniz.

 Fotoğraf 3. 10’da görüldüğü gibi yüzü ve yüz astarını
yapıştırılan yerden kenara 1,5 mm’den dikiniz.

 Fotoğraf 3. 11’de görüldüğü gibi dikişe başlarken
destek parçasının altından dikişe başlayınız.

Fotoğraf 3.10: Yüzün astar dikilmesi

 Fotoğraf 3. 12’de görüldüğü gibi dikiş sırasında
astarın kırışmamasına dikkat ediniz.

Fotoğraf 3.11: Yüzün astar dikilmesi
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 Dikişi destek parçasının altında bitiriniz.

Fotoğraf 3.12: Yüzün astara dikilmesi

 Astar fazlalıklarını kesiniz.

 Fotoğraf 3. 13’te görüldüğü gibi gambaların üst
tarafındaki astar fazlalıklarını kesiniz.
 Gamba astar fazlalıklarını keserken sayacı makası

kullanınız.

Fotoğraf 3.13: Gamba astar fazlalıklarının kesilmesi

 Dilin regolasını ve
dikimini yapınız. Ponteriz
dikişi atınız.

 Aşağıdaki işlemleri tezgâhta yapınız.
 Fotoğraf 3. 14’te görüldüğü gibi yüzde dilin

yerleşeceği kısma yapıştırıcı sürünüz.
 Yapıştırıcının kuruma süresini bekleyiniz.

Fotoğraf 3.14: Dil için yüze yapıştırıcı sürmek
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 Fotoğraf 3.15’te görüldüğü gibi dili her iki
gambayı merkezleyecek şekilde yapıştırınız.

Fotoğraf 3. 15: Dilin yüze yerleştirilmesi

 Ponteriz dikişi yapınız.
 Fotoğraf 3. 16’da görüldüğü gibi destek

parçasının altından dil genişliği kadar ponteriz
dikişi atınız.

 Ponteriz dikişini gamba dikişi üzerinden dikiniz.

Fotoğraf 3.16: Yüz tarafında ponteriz dikişi dikilmesi

 Destek parçasının üzerinden ponteriz dikişine
devam ediniz (Dilin genişliği kadar).

 Destek parçasının dibinden ponteriz dikişini
dikiniz.

Fotoğraf 3.17: Gamba tarafında ponteriz dikişi dikilmesi
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 Dil parçasını kontrol ediniz.
 Dikiş düzgünlüğünü kontrol ediniz.
 Dilin gambaları merkezlediğinden emin olunuz

(Fotoğraf 3. 18).

Fotoğraf 3.18: Dil parçasının kontrolü

 Kapsülleri takınız.
 İşaretlenmiş olan kapsül referans noktalarını

dikkate alarak kapsül takınız.

 Fazla iplikleri kesiniz.

 Dikiş diktikten sonraki fazla iplikleri kesiniz.
 İplik önce sayanın üst kısmından kesiniz.
 Ucu kesilen ipliği sayanın astar kısmına

çekiniz.
 Astar kısmından çekilen ipucunu kesiniz.

 Fazla iplikleri yakınız.

 Mum veya çakmak alevi ile ipuçlarını yakınız.
 İpuçlarını makas ile kestikten sonra mum veya

çakmak alevi ile yakınız.
 Makine kullanarak ipuçlarını yakmak

 Sıcak hava ile ipuçlarını yakınız.
 İpuçlarını yakarken astara zarar vermemeye

dikkat ediniz (Fotoğraf 3. 19).

Fotoğraf 3.19: Makinede ip uçlarının yakılması
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 Kalite kontrol yapınız.

 Dikiş kontrolünü yapınız.
 Dikişlerde atlama olup olmadığını kontrol

ediniz.
 Çentiklerin kontrolünü yapınız.

 Dış çentiğin sayanın dış tarafında olup
olmadığının kontrolünü yapınız.

 Yüz, gamba ve filetodaki çentik sayılarını
kontrol ediniz.

 Çiftin uyumlu olup olmadığını kontrol ediniz.
 Sağ ve sol sayalarda deri renk farkı olup

olmadığını kontrol ediniz.
 Deri hatalarını kontrol ediniz.

 Saya yapım sırasında deri üzerinde oluşabilecek
hataları kontrol ediniz.

 Saya monta olmadan gözden kaçan deri
hatalarını kontrol ediniz.

 Astarların oturup oturmadığını kontrol ediniz.
 Astarların düzgün yerleştirilip

yerleştirilmediğini kontrol ediniz.
 Gamba astarlarında ve çoraplıkta kırışıklık olup

olmadığını kontrol ediniz.

 Eşleme yapınız.
 Sayaları dış çentiklere göre ayırınız.
 Sayaları numaralarına göre ayırınız.
 Sayaları sağ ve sol olarak üst üste koyunuz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)

Aşağıdaki cümlelerin doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz.

1. ( ) Çarık modelin bu modülde dikilen sayasında yüz ve astar birbirinden bağımsız
olarak yapılmıştır.

2. ( ) Yüz ile astar yapıştırılırken yüze yapıştırıcı sürülmez.

3. ( ) Yüze astar dikilirken dikişe sayanın orta kısmı olan, destek parçasının üstünden
başlanır.

4. ( ) Dikiş destek parçasının altında bitirilir.

5. ( ) Yüz ile astar birleştirilirken astar fazlalık payına dikkat edilmelidir.

6. ( ) Çarık modelde de molyer sayadaki gibi ponteriz dikişi vardır.

7. ( ) Saya bittikten sonra ipuçlarını kesmeleri için sayayı monta bölümüne göndeririz.

8. ( ) Dil dikilmeden ponteriz dikişini dikmemiz gerekir.

9. ( ) Dil gambaların ortalarına merkezlenerek dikilir.

10. ( ) Eşleme işinde; sayaları numaralarına göre ayırma işlemini, montaj bölümü yapar.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz.

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz uygulama testine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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MODÜL DEĞERLENDİRME
ÜL
OBJEKTİF TEST (ÖLÇME SORULARI)

1. Sayanın veya ayakkabının ön uç kısmında bulunur. Burun olarak, dikilip eklenen yüz
parçasının elemanıdır.
Yukarıdaki metinde sayanın hangi parçasından bahsedilmektedir?
A) Maskaret
B) Gamba
C) Fort
D) Yüz.

2. “Genellikle; burada kullanılan malzemenin pürüzlü yüzeyi ayak tarafına bakacak
şekilde yerleştirilir.”
Yukarıdaki metinde sayanın hangi parçasından bahsedilmektedir?
A) Maskaret
B) Gamba
C) Çoraplık
D) Yüz.

3. Oxford yapı bakımından nasıl bir ayakkabı türüdür?
A) Oxford yarı açık ayakkabıdır.
B) Oxford kapalı ayakkabıdır.
C) Oxford açık ayakkabıdır.
D) Oxford yarı kapalı ayakkabıdır.

4. Bu modüldeki çarık model sayanın yüz parçaları kaç adettir?
A) 4
B) 3
C) 6
D) 7

5. Bu modüldeki çarık model sayanın astar parçaları kaç adettir?
A) 3
B) 5
C) 6
D) 7

6. Yapılacak çevirmenin şekline göre çevirme boyunun iki katı uzunluğunda tıraş yapılır.
A) Kıvırma tıraşı
B) Çatı tıraşı
C) Bindirme tıraşı
D) Köşe tıraşı

MODÜL DEĞERLENDİRME
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7. Bağcık bölgesinin hemen altındaki kısımda, ponteriz anlamında takviye amaçlı
kullanılır. Metinde ayakkabının hangi parçasından söz edilmektedir?
A) Dil astarı
B) Dil
C) Yüz astarı
D) Destek parçası

8. “Gambalar yüzün üstüne dikilir.” Hangi ayakkabı modelinin tanımıdır?
A) Gova ayakkabı
B) Spor ayakkabı
C) Oxford ayakkabı
D) Molyer ayakkabı

9. Saya yapılırken tersini kullandığımız saya parçası aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çoraplık
B) Gamba astarları
C) Yüz Astarı
D) Dil asatrı

10. Aşağıdakilerden hangisi dikiş payıdır?
A) 3 cm
B) 1,5 cm
C) 2 cm
D) 2,5 cm

DEĞERLENDİRME

Sorulara verdiğiniz yanıtları cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Bu modül kapsamında
hangi bilgileri kazandığınızı belirleyiniz. Yanlış cevaplandırdığınız sorularla ilgili öğrenme
faaliyetinde ilgili konuya dönünüz.
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PERFORMANS TESTİ (YETERLİK ÖLÇME)

Gerekli araç, gereç ve donanımın bulunduğu ortamda bu modülde yapılmış olan çarık
saya modelinden iki çift saya uygulaması yapınız. Yaptığınız bu uygulamayı aşağıdaki
ölçütlere göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Çarık saya modeline uygun yüz ve astar malzemesi seçtiniz mi?
2. Saya kesimlerini kurallara uygun ve en düşük malzeme kaybı

ile kestiniz mi?
3. Yüz sayasının regolasını ve dikimini kurallara uygun yaptınız

mı?
4. Astar parçasının regolasını ve dikimini kurallara uygun yaptınız

mı?
5. Dikişi hatasız yapıp çentik kontrollerini yaptınız mı?
6. İğneye makineye taktınız mı?
7. Sayaları sağ ve sol olarak gruplandırdınız mı?

DEĞERLENDİRME

Yapılan değerlendirme sonunda “hayır” cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız modülü tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “evet” ise modülü
başarı ile tamamladınız, tebrik ederiz. İlgili kişi ile görüşerek bir sonraki modüle geçiniz.
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CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI

1. Y
2. D
3. D
4. D
5. Y

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1. Y
2. Y
3. D
4. D
5. D
6. Y
7. Y
8. D
9. Y

10. D

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1. D
2. Y
3. Y
4. D
5. D
6. D
7. Y
8. Y
9. D

10. Y

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI
1. A
2. C
3. B
4. C
5. B
6. A
7. D
8. D
9. A

10. B

CEVAP ANAHTARLARI
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ÖNERİLEN KAYNAKLAR
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