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AÇIKLAMALAR

KOD 542TGD270

ALAN Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi

DAL/MESLEK Ayakkabı Üretimi

MODÜLÜN ADI Çizme Saya

MODÜLÜN TANIMI Temel el ve güç aletlerini kullanmakla ilgili temel bilgi ve
becerilerin kazandırıldığı öğrenme materyalidir.

SÜRE 40 / 24

ÖN KOŞUL Ön koşulu yoktur.

YETERLİK Çizme Saya Yapmak.

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun hatasız çizme
saya yapabileceksiniz.

Amaçlar
1. Saya parçalarını kesebileceksiniz.
2. Yüz ve astar parçalarını hazırlayabileceksiniz.
3. Üste atma işlemini yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Atölye ortamı, kesim atölyesi, saya atölyesi gibi saya
kesiminin ve dikiminin yapıldığı ortamlar ve bu ortamda
bulunan; kesiminde kullanılan el takımı ve presler, saya
hazırlık makineleri, saya dikim makineleri, saya bitirme
avadanlık, takım ve makineleri, iş güvenliği ile ilgili
ekipmanlar, diğer faydalı araç gereç ve avadanlıklar.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

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

Öğretmen modül sonunda size ölçme aracı (uygulama,
soru-cevap) uygulayarak modül uygulamaları ile
kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Bilginin hızla değiştiği küreselleşen dünyamızda en önemli yeri işgal eden insan
unsurunun, bu hızlı değişime sürekli ayak uydurması ancak bilinçli bir eğitim ve öğretimle
mümkündür. Ülkemiz ve insanlarının da bu gelişmişlik içinde yer alması ve hatta en önde
gitmesi, mevcut teknolojiyi kullanarak, yeniliklere yönelmesi ile olacaktır.

Dünyadaki bütün hizmet ve üretkenliklerin insan ihtiyaçları için olduğunu düşünürsek,
bu ihtiyaçların başında da dünden bugüne uzanan ve hatta yarınını da kapsayan ayakkabı
giyim eşyasının geldiğini görmemiz mümkündür. Çünkü insanlar her dönemde ayağını
soğuk, sıcak, yağmur ve çamurdan koruyacak bir giyeceğe ihtiyaç duymuşlardır. Bu istek ve
arayış insanların bilim ve teknikte yaptığı ilerlemeye paralel olarak, sosyal hayatta da
insanları daha modern ve şık görünümlerde bulunmaya yöneltmiştir. Dolayısıyla, insanların
temel ihtiyaçlarından saydığımız ayakkabı, artık sadece temel ihtiyaç olmaktan çıkmış, şıklık
ve zarafetin, güzel giyinmenin de adı olmuştur. Böylece ayakkabı; sağlıklı, ayak anatomisine
uygun, kaliteli malzemelerin kullanıldığı, estetik ve moda trendini yakından takip eden,
kalifiye işçiliğin arandığı bir ürün hâline gelmiştir. Dolayısıyla sektörün ihtiyacı olan
işgücünün sağlanabilmesi, eğitimle becerilerini geliştirmiş, bilgi ve becerisini işine
aktarabilen, üretimde kalite standartlarını yakalamış, uzman davranabilen bireylere
gereksinim vardır.

Hazırlanan bu modülde, kullanma alanlarına göre ayakkabı üretiminin en önemli bir
çeşidi olan çizme sayanın üretim basamaklarını ve uygulamada kullanılabilecek teknikleri
kavrayıp her çeşit çizme sayayı yapabileceksiniz. Dolayısıyla kazandığınız bilgi ve
becerilerle kendinizi daha da geliştirip sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye bir eleman
olacaksınız.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ– 1

Uygun ortam sağlandığında çizme saya üretimi için, kesime hazırlık ve kesim işlem
basamaklarını öğrenip hatasız çizme saya kesimi yapabileceksiniz.

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:

 Zenne ( bayan ) saya üreticilerine giderek zenne çizme saya çeşitlerini
araştırınız.

 Erkek (merdane ) çizme saya üreticilerine giderek merdane çizme saya
çeşitlerini araştırınız.

 Merdane ve zenne çizme saya üzerindeki farklı aksesuar kullanımı ve dikiş
çeşitlerini araştırınız.

 Araştırma işlemleri için doğrudan sektöre başvurup, yüz yüze görüşmeler
yapabilirsiniz.

 Internet ortamından yararlanabilirsiniz.
 Yaptığınız bu çalışmaları rapor hâline getirip sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. ÇİZME SAYANIN KESİMİ

1.1. Çizme Sayanın Tanımı

Gamba yüksekliği baldıra kadar uzanan, boğazları çepeçevre kapalı veya ayak arkası,
ayak önü ya da yanından bağcık veya fermuar geçirilmiş sayalara, çizme saya denir. Hem
erkek hem de bayanların ağırlıklı olarak mevsimlik giydiği çizme ayakkabıyı, diğer
ayakkabılardan ayıran en önemli özelliği gambalarının bacak baldırında ya da baldır kısmını
aşarak dizkapak altında veya dizkapak üstüne kadar uzamasıdır. Gambaların bu yüksekliği
çizmede konç, ayakkabı ağzı ise boğaz olarak tanımlanır. Moda akışı dışında özellikle kış ve
sonbahar mevsimlerinde yoğunlukla tercih edilen çizme, kış şartlarına uygun olarak yağmur
ve soğuğu geçirmeyen; alt ve üst malzemeleri kalın, dayanıklı malzemelerden yapılırlar.
Bazı iş yerlerinin özelliklerinden dolayı, teknik hizmet türü, plastik enjeksiyonlu çizmelerde
üretilmektedir.

1.1.1. Saya Modellerine Göre Çizme Çeşitleri

Çizme sayaların konçlu olması nedeniyle, ayağı saracak biçimde kapalı yapılmaları
imkânsızdır. Bunun için çizme sayalar, temel saya biçimi olarak, ayağın rahatla girebileceği
modelde; bağcıklı, elastikli (lastikli ), fermuarlı, tokalı ( kilitli ), cırt cırt atkılı, geniş boğazlı,
körüklü ve kovboy modelinde yapılırlar.

ÖĞRENME FAALİYETİ- 1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Bu modüle örnek uygulama olarak, fermuarlı çizme saya üretimi seçilmiş olup bu
model, kullanım alanına göre mevsimlik; cinsiyet olarak bayan ( zenne ), konç yüksekliğine
göre ise diz altıdır.

 Çeşitli çizme modelleri aşağıda görülmektedir.

Fotoğraf 1. 1: Bağcıklı merdane çizme Fotoğraf 1. 2: Bağcıklı zenne çizme

Fotoğraf 1. 3: Elastikli ve fermuarlı diz altı çizme Fotoğraf 1. 4: Fermuarlı diz altı çizme
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Fotoğraf 1. 5: Fermuarlı dizüstü çizme Fotoğraf 1. 6: Fermuarlı ve kilteli dizaltı çizme

Fotoğraf 1. 7: Körüklü dizaltı çizme Fotoğraf 1. 8: Kovboy modeli dizaltı çizme
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Fotoğraf 1. 9: Konç yüksekliklerine göre çizme çeşitleri Fotoğraf 1. 10:dizüstü çizme

1.1.2. Çizme Sayada Tercih Edilen Deri Kalınlıkları

Mevsime Uygun
Deri Kalınlıkları

Bayan Çizme
Erkek
Çizme

Çocuk
Çizme

Kullanma
Alanlarına
Göre

Yazlık Çizme 0,8- 1,1mm 1,2 mm 1,1 – 0,8 mm

Mevsimlik Çizme
(Sonbahar) 1,2 –1,3 mm 1,4 – 1,6 mm 1,2 – 1,3 mm

Kışlık Çizme 1,4 mm 16 – 1,8 mm 1,4 mm

Ağır İş Çizmesi 1,6- 1,8 mm 1,8 –2,4 mm --

Astar
Kalınlıkları 0,6 – 0,8 mm 0,8 – 1 mm 0,6 – 0,8 mm

Tablo 1. 1. Kullanım alanlarına göre deri kalınlıkları

Verilen deri kalınlıkları; firmaların ürün çeşidi ve model farklılıklarına göre
değişebilir.
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1.2. Kesime Hazırlık

 Okulda atölye öğretmeninden ya da fabrikada üretim planlama biriminden “İş
Emri” alınır. İş Emri: Üretimi yapılacak sayanın modelinin, hangi malzemeden,
hangi renklerde, hangi numaralar için (asorti ) kaç çift kesileceğini gösteren
yazılı talimattır.

 Kesimde kullanılan yüz ve astar ıstampaları veya pres kesim bıçakları büyük
numaradan, küçük numaraya doğru, numara sırasına göre düzene konur.

 Kesim takım ve bıçaklarının uygunluğu kontrol edilir.
 Kesilecek iş miktarına yetecek, deri ve astarlık malzemeler hazırlanıp taşıyıcılar

üzerine kırışmayacak şekilde yerleştirilir.
 Kesim takım ve bıçakları, iş güvenliği ve emniyet kuralları dikkate alınarak

üzenli bir şekilde kesim tezgâhı yanında bulundurulur. ( Kesim bıçağı, eğe, masat,
gaz taşı, ‘’0’’ zımpara takozu, gümüş kalem )

 Kesime başlamadan önce kesilecek derinin sırça ve et yüzündeki deri hataları ( ispire
ve cilt bozuklukları), gümüş kalemle işaretlenir.

 Deri tokluğu ve deri kalite bölgeleri tespit edilir.
 Bütün veya kanat deri esneme yönleri tespit edilir.

1.3. Saya Kesiminde Dikkat Edilecek Noktalar

 Kesimde kullanılacak model ıstampası veya bıçaklarını çok iyi tanımalı ve
kesim akışına dikkat edilmelidir.

 Genel kural olarak saya ıstampaları kanadın üzerine arkadan baş yönüne doğru
(sıkılık doğrultusunda) yerleştirilerek kesilmelidir.

 Sayayı oluşturacak parçalar malzemenin uygun kalite bölgelerinden, uygun
konumda kesilmelidir. Şekil 1’de bütün derinin bölümleri ve kalite bölgeleri
görülmekte.

 Kesime en büyük numara ve ıstampadan başlanmalıdır.
 Kesim yaparken kullanılacak ıstampa, deri esneme yönüne dikkat edilerek

malzeme üzerine yerleştirilir.
 Saya ve astar kesiminde, dışa gelen ya da görünmesi istenen yüzey (genelde sırça

yüzey ) üzerine ıstampa veya pres bıçağı konarak kesim yapılır.
 Elde kesim yaparken, ıstampa yüzeyleri doğrudan referans alınarak kesim

yapılmalıdır. Istampaya göre önce markalama yapıp sonra kesim yapmak yanlış bir
metottur. Aksi hâlde ekonomik açıdan zaman kaybına neden olacaktır.

 Istampalar yerleştirirken renk farklılıkları da dikkate alınarak eşleme tekniği
uygulanır.

 Özellikle süet derilerin kesiminde mutlaka eşleme yapılarak kesim yapılmalı ve
eşleme işareti iç yüzeyde belirtilmelidir.

 Doğal deride olduğu gibi, yapay derinin de dokuma yönü kesimde ok önemlidir.
Bu yüzden kullanılan tekstil ürününün de atkı -çözgü yönüne dikkat edilmelidir.

 Ekonomik kesim için ( minimum döküntü ) ıstampayı yerleştirirken, bir sonraki
ıstampanın yeri de hesaplanmalıdır ki, verimli bir kesim olsun.
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 Simetri saya parçalarını keserken aynı bölgeden ya da birbirine yakın
bölgelerden eşleştirme yapılarak kesim yapılır.

 Kesim yaparken çentik ve numaralandırmaya dikkat edilmelidir.
 Numaralar kural olarak saya üzerinde kirlilik oluşmaması amacıyla parçaların

kalıp altına gelecek kenarlarına yazılır.
 Kesimi tamamlanan saya parçaları üzerine ıstampası konup, 10’arlı veya

12’şerli demetler hâlinde bağlanarak kutulanır veya sepetlere konur.
 Kesim faaliyeti tamamlanan tüm parçalar hangi numaradan kaç çift saya

olduğunu belirten ( asortileme ) bir listeyle birlikte saya bölümüne gönderilir.

NOT: Daha ayrıntılı bilgi için kesim modülüne bakınız.

Şekil 1.1: Bütün derinin sıkılık yönü, bölümleri ve kalite bölgeleri
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1.4. Fermuarlı Çizme Saya Kesimi

Yukarıda açıklandığı üzere kesime hazırlık işlemlerini tamamlayıp kesimde dikkat
edilecek teknolojik kuralları da kavradıktan sonra model saya parçalarının kesimine
geçilebilir. Saya parçalarının kesiminde daha detaylı bilgi ve uygulama teknikleri için kesim
modülüne bakılmalıdır.

 Örnek modül olarak seçilen fermuarlı çizme saya, beş ( 5 ) adet yüz ıstampası
ve iki ( 2 ) adet de astar ıstampasından oluşmaktadır.

 Bu modelde bir çift saya için, on ( 10) adet yüz parçası ve altı ( 6 ) adet de astar
parçası kesimi yapılacaktır.

NOT: Bu modül de, model saya ıstampalarına uygun kesim makinesi ve bıçakları
bulunmadığı için, saya parçalarının kesiminde elde kesim metodu kullanılacaktır.

1.4.1. Model Çizme Saya Yüz Parçalarının Kesimi

.

Fotoğraf 1. 11: Model saya yüz ıstampaları ve deri üzerine yerleştirilmesi

1.4.1.1. Yüz Parçasının Kesimi

Sayanın ön kısmında kullanılan saya parçası olup sayanın burnunu ve hemen onun
arka bölümünü kapsar. Maskaretli, maskaretsiz ve ayna parçalı olanları vardır. Model sayada
tek yüz parçası olup bilinen teknikler doğrultusunda ( bk. Kesim modülü ) bütün deri veya
kanat deri üzerine yüz ıstampası yerleştirerek, sağ saya için, sağ parça kesimi yapılır. Kesim
tamamlandıktan sonra, ıstampa kaldırılmadan gümüş kalem ile bindirme yerleri markalanır
ve simetrisi olan sol saya yüz parçayı kesmek için, ıstampa ters yüz edilerek kesim yapılır.
Kesimi tamamlanan parça, bilinen teknikler doğrultusunda ıstampa kaldırılmadan gümüş
kalem ile bindirme yerleri markalanarak, kesim sonlandırılır ve eşleme işlemi yapılır.
Fotoğraf 1. 13’te kesimi yapılmış yüz parçaları görülmektedir.
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Fotoğraf 1.12: Kesimi tamamlanmış yüz parçaları

 Konçların kesimi

Çizme sayaların iç ve dış yan kısmını kaplayan veya tamamlayan saya parçalarıdır.
Konçların sabit bir boyutu veya sabit bir şekli yoktur. Biçimleri modele göre değişir. Deri
kanadının genellikle ikinci kalite bölgesi olan orta sırt ya da üçüncü kalite bölgesi olan omuz
kısımlarından alınırlar. Şekil 1. 1’ de okla gösterildiği üzere boyuna sıkılık yönünde ıstampa
yerleştirilerek kesim yapılır. Çizme sayalar en az iki konç parçadan meydana gelmiş olacağı
gibi, örnek modülde görüldüğü üzere üç veya daha fazla konç parça kullanılabilir.

 Sağ ve sol dış konçun kesimi

Bilinen teknikler doğrultusunda bütün deri veya kanat deri üzerine dış konç ıstampası
yerleştirerek sağ saya için sağ dış konç parça kesimi yapılır. Kesim tamamlandıktan sonra,
ıstampa kaldırılmadan gümüş kalem ile bindirme yerleri markalanır ve simetrisi olan sol
saya dış konçu kesmek için, ıstampa ters yüz edilerek kesim yapılır. Kesimi tamamlanan
parça, bilinen teknikler doğrultusunda ıstampa kaldırılmadan gümüş kalem ile bindirme
yerleri markalanarak, kesim sonlandırılır ve eşleme işlemi yapılır. Fotoğraf 1. 12’de Kesimi
yapılmış dış konç parça görülmektedir.

 Sağ ve sol arka iç konçun kesimi

Bilinen teknikler doğrultusunda bütün deri veya kanat deri üzerine arka iç konç
ıstampası yerleştirerek, sağ saya için, sağ arka iç konç parça kesimi yapılır. Kesim
tamamlandıktan sonra, ıstampa kaldırılmadan gümüş kalem ile bindirme yerleri markalanır
ve simetrisi olan sol saya arka iç konçu kesmek için, ıstampa ters yüz edilerek kesim yapılır.
Kesimi tamamlanan parça, bilinen teknikler doğrultusunda ıstampa kaldırılmadan gümüş
kalem ile bindirme yerleri markalanarak, kesim sonlandırılır ve eşleme işlemi yapılır.
Fotoğraf 1. 12’de Kesimi yapılmış arka iç konç parça görülmektedir.
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 Sağ ve sol ön iç konçun kesimi

Bilinen teknikler doğrultusunda bütün deri veya kanat deri üzerine ön iç konç
ıstampası yerleştirerek, sağ saya için, sağ ön iç konç parça kesimi yapılır. Kesim
tamamlandıktan sonra, ıstampa kaldırılmadan gümüş kalem ile bindirme yerleri markalanır
ve simetrisi olan sol saya ön iç konçu kesmek için, ıstampa ters yüz edilerek kesim yapılır.
Kesimi tamamlanan parça, bilinen teknikler doğrultusunda ıstampa kaldırılmadan gümüş
kalem ile bindirme yerleri markalanarak, kesim sonlandırılır ve eşleme işlemi yapılır.
Fotoğraf 1. 13’te Kesimi yapılmış ön iç konç parça görülmektedir.

1.4.1.2. Arkalığın (Fordluk) Kesilmesi

Ayakkabının arka kısmına konan ve filetodan daha geniş olan saya parçalarına arkalık
( fordluk ) denir. Arkalık saya arkasının toplanmasını sağlarken, aynı zamanda forda yataklık
ederek saya mukavemetini oluşturur ve sayaya estetik bir görünüm kazandırır.

Arkalıkların standart bir ölçüsü olmayıp ayakkabı modeline göre çeşitli genişlik ve
uzunluklarda tasarımları yapılabilir. Bütün veya kanat derinin üçüncü veya dördüncü kalite
bölgelerinden alınmakla beraber, maskaret, yüz ve gamba parçaları arasında oluşan
boşluklardan da alınırlar. Diğer saya parçalarından farklı olarak, enine sıkılık yönünde
kesimleri yapılır. Her çift için iki adet kesimi yapılan arkalığın, gümüş kalem ile markalama
çizgileri çizilerek, kesim işlemi tamamlanmış olur. Fotoğraf 1. 12’de kesimi yapılmış arkalık
parçası görülmektedir.

1.4.2. Model Çizme Saya, Astar Parçalarının Kesimi

1.4.2.1. Model Çizme Saya, Astar Kesimi

Önceki modüllerden de hatırlanacağı gibi, sayanın kuvvetlendirilen iç katına astar
denir. Astar, saya yüz parçalarının (ayna, yüz, maskaret, gamba arkalık ) birbirine
birleştirilmesiyle saya iç yüzeyinde oluşan kademe farklılıklarının giderilmesi, ayakkabı
içine giren ayağın rahat etmesi, arkaya ford öne bombe konulabilmesi, sayaya mukavemet
kazandırılması ve aynı zamanda deri rengininin çoraba veya çıplak ayağa solmasını önlemek
amacıyla kullanılır. Astar malzemeleri, genellikle ince malzemelerden seçilirler.
Ayakkabıcılıkta genelde astarlık malzeme olarak; domuz derisi, meşin , glase, inceltilmiş
deri, imitasyon (sentetik deri ) ve tekstil malzeleri kullanılır.

Astar parçaları kesildikten sonra kesinlikle gümüş kalem veya nokta ile işaretlemeleri
yapılmalıdır. Fotoğraf 1. 13’te model sayada kullanılan astar ıstampaları ve deri üzerine
yerleştirilmesi görülmektedir.
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Fotoğraf 1. 13: Model saya astar ıstampaları ve deri üzerine yerleştirilmesi

 Yüz astarı

Ayakkabı sayasının ön yüzünü kaplayan ve ayağın parmaklarla birlikte tarak
kemiklerini örten kısmıdır. Astarlık malzemeden aynen yüzde olduğu gibi boyuna sıkılık
yönünde kesim yapılır. Astarlık deri malzemenin dördüncü veya beşinci kalite bölgesinden
kesim yapılması uygundur. Simetri olan yüz astarı için, ıstampa bütün deri veya kanat deri
üzerine yerleştirilerek, sağ saya için, sağ yüz astar kesimi yapılır. Kesim tamamlandıktan
sonra, ıstampa kaldırılmadan gümüş kalem ile bindirme yerleri markalanır ve simetrisi olan sol
saya yüz astarı için, ıstampa ters yüz edilerek kesim yapılır. Kesimi tamamlanan parça, bilinen
teknikler doğrultusunda ıstampa kaldırılmadan gümüş kalem ile bindirme yerleri
markalanarak, kesim sonlandırılır ve eşleme işlemi yapılır. Fotoğraf 1. 14’te kesimi
tamamlanmış model çizme saya, yüz astar parçaları görülmektedir.

Fotoğraf 1. 14: Kesimi tamamlanmış model saya astar parçaları
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 Konç astarları

Konç astarı, sayanın yan yüzeylerini kaplayan astardır. Konç astarları ayakkabının iç
kısmından gözüktüğü için görünüşü de önemlidir. Dolayısıyla astarlık malzemenin en
kaliteli bölgelerinden kesiminin yapılması uygundur. Astarlık malzemeden aynen gamba da
olduğu gibi boyuna sıkılık yönünde kesim yapılır.

Simetri olan konç astarı için ıstampa, bütün deri veya kanat deri üzerine yerleştirerek,
sağ saya için, sağ dış konç astar kesimi yapılır. Kesim tamamlandıktan sonra, ıstampa
kaldırılmadan gümüş kalem ile bindirme yerleri markalanır ve simetrisi olan sol saya dış konç
astar için, ıstampa ters yüz edilerek kesim yapılır. Kesimi tamamlanan parça, ıstampa
kaldırılmadan gümüş kalem ile bindirme yerleri markalanarak, kesim sonlandırılır ve eşleme
işlemi yapılır. Aynı işlemler iç konç astarı kesimi içinde tekrarlanır. Böylece her çift için dört
adet konç astarı kesilmiş olur. Fotoğraf 1. 14’te kesimi tamamlanmış model çizme saya, konç
astar parçaları görülmektedir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Istampaları ayırınız.
 Fermuarlı, diz altı, zenne çizme saya

ıstampalarını, yüz ve astar ıstampaları
olarak ayırınız.

 Yüz ve astar malzemelerini hazırlayınız.

 Modelinize göre yüz ve astar malzemesi
seçiniz.

 Malzemeyi kesim masasına uygun teknikte
yerleştiriniz.

 Yüz ve astar malzemesinin kusur ve
hatalarını tespit edip işaretleyiniz.

 Malzemenin kalite bölgelerini tespit
ediniz.

 Malzemenin esneme yönünü tespit ediniz.
 Malzemenin desen ve şekil özelliklerini

tespit ediniz.

 Yüz ve astar parçalarını kesiniz

 Yüz ve astar ıstampalarını kurallara uygun
olarak malzeme üzerine yerleştiriniz. (
Kesim modülüne bk.)

 Yüz ve astar parçalarını keserken simetri
parçalar için ıstampaları ters çevirmeyi
unutmayınız.

 Her yüz ve astar parçasını esneme yönüne
dikkat ederek kesiniz.

 El kesim bıçağınızın keskin ve uygun
teknikte bilenmiş olmasına dikkat ediniz.

 Kesimden sonra saya ve astar parçaları
üzerinde gerekli markalama işlemlerini
yapınız.

 Numaralama yapınız.

 Kesilen saya parçalarına, numarasına göre
çentik atmayı unutmayınız.

 Çentik atılmayan saya parçaları üzerine
gümüş kalem ile numarasını yazınız.

 Kontrol ve düzeltme yapınız.

 Kesilen parçaları numaralarına göre
tasnifleyiniz.

 Parçaları şekillerine göre ayırınız.
 Ayrılan parçaları sayınız.
 Kesilmiş sayaları işaretleyiniz.
 Kesim tamamlanınca asortiye göre eşleme

işlemi yapıp parçaları demetler hâlinde
hazırlayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

OBJEKTİF TEST (ÖLÇME SORULARI)

Aşağıdaki cümleleri doğru veya yanlış olarak işaretleyiniz.

1. ( ) Çizmeler konç yüksekliklerine göre adlandırılırlar.
2. ( ) Deri malzemeler rulo yapılırken, et yüzey dışarı gelmek üzere arka sırt

bölgesinden boyuna doğru sarım yapılırlar.
3. ( ) Saya parçalarının kesimine, deri malzemenin arka sırt bölümünden başlanır.
4. ( ) Asortiye göre saya kesimin de büyük numaradan küçük numaraya doğru kesim

yapılır.
5. ( ) Astar parçalarının kesiminde esneme yönleri pek dikkate alınmaz.
6. ( ) Yüz parçalarının kesiminde esneme sıkılık yönüne dikkat edilerek kesim yapılır.
7. ( ) Seri üretimler için makinede kesim yapılmalıdır.
8. ( ) Saya parçası kesildikten sonra gerekli markalama işlemi mutlaka yapılmalıdır.
9. ( ) Kesimi tamamlanan saya parçaları 15’erli demetler hâlinde hazırlanarak

paketlenir.
10. ( ) Kullanma alanlarına göre çizme saya et kalınlıkları değişir.

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 inceleyiniz

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Gerekli araç ve gereci sağlayarak bir çift fermuarlı çizme sayasının kesimini yapınız.
Bu uygulamayı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Çizme ıstampalarını yüz ve astar ıstampaları olarak ayırdınız mı?

2. Saya ve astar malzemelerinin hatalarını tespit ederek işaretlediniz
mi?

3. Saya ve astar malzemelerinin esneme yönünü tespit ettiniz mi?

4. Saya ve astar malzemelerinin kalite bölgelerini tespit ettiniz mi?

5. Kesime başlamak için, ıstampaları büyük numaradan küçük
numaraya doğru sıraladınız mı?

6. Yüz parçalarını tekniğine uygun bir şekilde kestiniz mi?

7. Astar parçalarını düzgün bir şekilde kestiniz mi?

8. Çentik işaretlemelerini yaptınız mı?

9. Numaralandırmayı doğru yaptınız mı?

10. Kesim sonrası eşleme yaptınız mı?

11. Kontrol ve düzeltme işlemini yaptınız mı?

12. Kesilen parçaları demetler hâlinde hazırladınız mı?

13. Bir çift çizme sayanın parçalarını istenilen niteliklerde kesebildiniz
mi?

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızın hepsi evet olmalıdır. Eğer hayır cevabınız varsa uygulamayı tekrar
ediniz.

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer öğrenme faaliyetine geçiniz
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ÖĞRENME FAALİYETİ– 2

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda, gerekli ortam sağlandığında modeline
uygun olarak kesimi yapılmış olan çizme saya parçalarını tekniğine uygun olarak dikime
hazırlayabilecek ve uygun dikişle saya toplamasını yapabileceksiniz.

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlar olmalıdır:

 Çizme ayakkabıda malzeme farklılıklarını araştırınız.
 Çizme ayakkabıda konç yüksekliğinin giyimdeki önemini araştırınız.
 Çizme çeşitlerini, ayak rahatlığı açısından araştırınız.
 Çizme saya modellerini araştırınız.
 Yaptığınız bu çalışmaları rapor hâline getirip sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. YÜZ VE ASTAR PARÇALARINI
HAZIRLAMAK

2.1. Zenne (Bayan) Fermuarlı Model, Çizme Saya

2.1.1. Yüz Parçalarının Dikime Hazırlanması

2.1.1.1. Yarma İşlemi

Saya ve astar deri et kalınlıklarını istenilen ölçü değerlerine getirmek ve aynı zamanda
malzemede homojen et kalınlığını elde etmek amacıyla deri yarma makinesinden geçirilerek
inceltilir. Yarma makinesi; deriyi adeta bir hızar makinesi gibi istenilen ölçü değerinde deriyi
yarıp, inceltir.

Tablo 1.1’de kullanım alanlarına göre çizme saya için verilen deri et kalınlıkları
hatırlanırsa; tablodan mevsimlik çizme için, yüz parçaları et kalınlığı 1,2 mm, astar deri et
kalınlığı içinse 0,6 mm ölçü değerleri seçilmiştir.

 Saya ve astarlık derinin et kalınlıkları deri mikrometresi veya yarma
makinesinden geçirilerek ölçülüp tespit edilir.

 Saya deri için yarma makinesi ölçüm değerini 1, 2 mm’ ye ayarlanır ve saya
parçaları uygun teknikte makineden geçirilerek inceltilir. Fotoğraf 2. 1a’ da
saya yüz parçası, Fotoğraf 2. 1b’ de ise saya gamba parçasının yarma işlemi
görülmektedir.

ÖĞRENME FAALİYETİ- 2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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 Astarlık deri için yarma makinesi ölçüm değerini 0,6 mm’ ye ayarlanır ve astar
parçalarını uygun teknikte makineden geçirilerek inceltilir.

Fotoğraf 2. 1: Yarma makinesinden saya yüz ve gamba parçasının geçirilmesi

2.1.1.2. Numaratör veya Logo Basma

Sayanın üretim kodunu takip etmek amacıyla sayanın estetiğini bozmadan ve gözle
görülebilecek şekilde saya iç yüzeyine numaratör basılır. Bu işlem dikime hazırlık
safhasında öncelikle dikim atölyesine alınan astar parçalarından gamba astarı, çoraplık, dil
astarı ya da taban astarı (mostra- patoz ) üzerine saya üretim numarası, tarih, firma logosu
vb. yazılar rahatlıkla görünebilecek konumda numaratör makinesi ile basılır. Fotoğraf 2. 2’
de numaratör basma işlemi görülmektedir.

Fotoğraf 2. 2: Numaratör basma
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2.1.1.3. Tıraş

Saya parçaları kenarını modeline göre inceltmek amacı ile yapılan kenar inceltme
işlemine tıraş denir. Tıraşlama işlemi genellikle derinin tersi yüzeyinden (et yüzey ) yapılır.
Gerekli olmadıkça sırça yüz tıraşlanmaz. Saya parça kenarlarında modeline uygun olarak
değişik kenar görünümü istenir. Dolayısıyla buna bağlı olarak da farklı tıraş teknikleri
uygulanır. Bu tıraş teknikleri, kıvırma, bindirme, yakma, kenar (çatı) ve düz tıraş ( yaka
kıyılık ) olmak üzere beş çeşittir. Saya tıraşlamaları, sayacı falçatası ile elde yapıldığı gibi
günümüz teknolojisine bağlı olarak mekanik ya da elektronik makinelerde de yapılmaktadır.
Seri üretimde tercih edilen tıraşlama uygulaması makinede yapılan tıraşlamadır. Model saya
parçalarına uygulanan tıraş teknikleri ve uygulamaları aşağıda gösterilmiştir.

 Kıvırma (çevirme ) tıraşı

Modeline uygun olarak saya parçaları kenarlarının güzel ve estetik bir görünüm alması
için çevirme yapılır. Modele göre yapılan çevirme dar, normal veya geniş ( bata ) olabilir.
Dar çevirmeler için tıraş genişliği 8 mm, normal çevirmeler 10 – 12 mm, bata çevirmeler için
ise bu değerlerin üstünde bir tıraşlama yapılır. Çevirme tıraşında esas olan, tıraşlanan kenar
çevirme yapıldığında, deri et kalınlığına eşit olmasıdır. Bunun için, saya kenarı içten dışa
doğru her iki uçta da sıfıra yakın (konik olarak) tıraşlanır. Şekil 2.1’ de kıvırma tıraşı
şematik olarak verilmiş olup, fotoğraf 2. 3’te makinede yapılmış kıvırma tıraşı ve fotoğraf 2.
4’te de bu tıraşın oluşumunu sağlayan makine programı değerleri görülmektedir.

Model saya için, sadece konçların boğaza gelen kenarlarına normal ( 10 mm ) çevirme
tıraşı yapılmıştır.

Şekil 2.1: Çevirme (kıvırma ) tıraşının şematik olarak gösterilmesi

Fotoğraf 2. 3: Makinede yapılmış kıvırma tıraşı
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Fotoğraf 2. 4: Kıvırma tıraşına ayarlanmış makine programı

 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 – 10 mm genişliğinde yapılır. Bu
modelde bindirme tıraşı genişliği 8 mm seçilmiştir. Şekil 2. 2’ de Bindirme tıraşının
görünümü şematik olarak verilmiş olup fotoğraf 2. 5’te makinede yapılmış bindirme tıraşı ve
fotoğraf 2. 6’da bu tıraşın oluşumunu sağlayan makine programı değerleri, fotoğraf 2. 7’de
de bindirme tıraşı yapılmış saya konç parçaları görülmektedir.

Şekil 2. 2: Bindirme tıraşının şematik olarak gösterilmesi

Fotoğraf 2. 5: Makinede bindirme tıraşı yapılmış parça

Fotoğraf 2. 6: Bindirme tıraşına ayarlanmış makine programı
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Fotoğraf 2. 7: Bindirme tıraşı yapılmış saya konç parçaları

 Kenar tıraşı (çatı tıraşı)

Sayanın arka çatması veya gamba çatmalarının kabalığını gidermek amacıyla 2 mm
genişliğinde tok bırakılarak yapılan tıraşlama tekniğidir. Şekil 2.3’te çatı tıraşının görünümü
şematik olarak verilmiş olup fotoğraf 2. 8’de makinede yapılmış Çatı tıraşı, fotoğraf 2. 9’da
bu tıraşın oluşumunu sağlayan makine programı ve fotoğraf 2. 10’da ise model saya çatması
için dış ve arka iç konça yapılan çatı tıraşı görülmektedir.

Şekil 2. 3. Çatı tıraşının şematik olarak gösterilmesi

Fotoğraf 2. 8: Makine de yapılmış çatı tıraşı

Fotoğraf 2. 9: Çatı tıraşına ayarlanmış makine programı
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Fotoğraf 2. 10: Saya konç parçalarına çatı tıraşının yapılışı görülmektedir

 Yakma tıraşı

Parça kenarı tok tutulup dar ve dik olarak yapılan, çatı tıraşından geniş, bindirme
tıraşından dar olan tıraşlama tekniğidir. Saya parçası kenarlarında, kesimden kaynaklanan
pürüzlerin yakma ile giderilip hem dikiş düzgünlüğünü sağlamak, hem de sayaya estetik bir
görünüm kazandırmak amacıyla yapılır. Şekil 2.4’ de yakma tıraşının görünümü şematik
olarak verilmiş olup fotoğraf 2. 11’de makinede yapılmış yakma tıraşı, fotoğraf 2. 12’de bu
tıraşın oluşumunu sağlayan makine programı, fotoğraf 2. 13a ve fotoğraf 2. 13b’de model
saya parçalarına uygulanmış yakma tıraşı, fotoğraf 2. 14’te ise model saya konç parçalarının
sırça yüzeyine uygulanmış yakma tıraşı görülmektedir.

Şekil 2. 4: Yakma tıraşının şematik olarak gösterilmesi

Fotoğraf 2. 11: Makinede yapılmış yakma tıraşı

Fotoğraf 2. 12: Yakma tıraşına ayarlanmış makine programı
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Fotoğraf 2. 13: Yakma tıraşı yapılmış arkalık ve yüz parçası

Fotoğraf 2. 14: Yakma tıraşı tekniğinde sırça yüzeyi tıraşlanmış saya konç parçaları

 Yakma işlemi

Kıvırma (çevirme ), dikip dönme ve benzeri işlemlerin yapılmadığı saya parçalarının
saya görünümünde çirkin gözükmemesi için kesimde meydana gelen çapak ve tümseklerin
yakılmasıdır. Bu işlemin hem bini kenarlarda, hem de ham kenarlarda uygulandığını
görmekteyiz. Yakma yapılacak parçalar hem düzgün kesilmeli hem de yakma tıraşı yapılmış
olmalıdır. Tıraşlanan kenarlar aynen deri renginde boyanır. Özel tasarım isteklerinde ise, zıt
renklerde tercih edilebilir. Sıvı hâldeki tekstil boyası püskürtme, fırça veya sünger ile
yakılacak kenara uygulanır. Boyaması tamamlanan kenarlar yakma işlemi görmek üzere saya
rengine göre aleve tutulur. Koyu renklerin yakma işleminde mum, açık renklerin yakma
işleminde ise ispirto ocağı veya benzeri bir ocak kullanılır. Ancak açık renkli parçalara da,
boyanmış görüntüsü vermek amacıyla mum alevinin uygulandığını görülmektedir. Fotoğraf
2.19’da açık renkli parçaya mum alevinin uygulanışını, Fotoğraf 2.20’de ise mum alevi
uygulanmış yakma yüzey görülmektedir.
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Yakma işlemi uygulanan kenarlar, hafifçe içeriye dönünceye kadar alevden geçirilir.
Bu işlemde parçanın aleve tutulması, saya parçasının konumuna göre değişmekle birlikte,
genellikle başparmaklar altta, diğer parmaklar üsttedir. Amaç parçanın düzgün durmasını
sağlayıp kenar şeklinin bozulmasını önlemektir. Aşağıda yakma tekniğinin model saya bini
parçalarında nasıl uygulandığı açıkça görülmektedir. Fotoğraf 2. 15’te boyanın yakma
kenara uygulanışı, Fotoğraf 2. 16 ve Fotoğraf 2. 17’de açık renkli saya yüz ve arkalık
parçalarının ocak alevine tutuluşu, Fotoğraf 2. 18’de ise siyah renkli konç parçaya mum
alevinin uygulanışı görülmektedir.

Fotoğraf 2.15: Yakma kenara boyanın sürülmesi

Fotoğraf 2. 16: Açık renkli olan yüz parçasının ocak alevine tutulması

Fotoğraf 2. 17: Saya arkalık parçasının ocak alevine tutulması
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Fotoğraf 2. 18: Koyu renkli parçanın ( konç ) mum alevine tutulması

Fotoğraf 2. 19: Açık renkli saya yüz parçasının mum alevine tutulması

Fotoğraf 2. 20. Mum alevinden geçirilmiş parçanın görünümü

2.1.2. Astar Parçalarının Toplanması

Önceki modüllerde zikzak dikişi tekniği ile astar parçalarının toplaması yapılmış, bu
modülde ise farklı bir teknik olan açık tranta dikişi yöntemi kullanılacaktır.

2.1.2.1. Regola

Açık tranta dikişine geçmeden önce, astar parçaları takviye bantı üzerine regola
yapılmalıdır.
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 Konç astarlarının regolası

Tranta bantı uç kısmı yapışkanı zemine gelecek şekilde katlanır ve astar parçası binme
kenarı, bantı eksenleyerek yapıştırılır. Parçadaki kampre, birleştirme esnasında verilerek
uçlar sıfırlanır. Fotoğraf 2.21.a. b. c’de ilk astarın tıranta bantı üzerine nasıl atıldığı, Fotoğraf
2.21.ç. d. e’ de ise ikinci parçanın regolası görülmektedir.

a

b c

ç d
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e

f

Fotoğraf 2. 21: Tıranta üzerine regolası yapılmış konç astarı görülmekte

2.1.2.2. Konç Astarlarının Dikimi

Tıranta bantı üzerine regolası yapılarak hazırlanan koç astarları tek iğne veya çift iğne
sütunlu dikiş makinesinde dikilir. Fotoğraf 2.22’de konç astarının dikim aşamaları sırası ile
gösterilmiştir.

a b



28

c ç

d e

Fotoğraf 2. 22: Konç astarlarının açık tranta dikişi ile birleştirilmesi

2.1.2.3. Yüz Astarının Regolası

Açık tıranta dikişi ile üstelenerek hazırlanan konç astarları, yüz astarına tıranta bantı
aracılığı ile bilinen teknikler doğrultusunda her iki astar sıfır konumda uç uca getirilerek
regola yapılır. Fotoğraf 2.23’te konçla yüz astarının regola yapılış aşamaları sırası ile
gösterilmiştir.

a b
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c ç

d e

f

Fotoğraf 2. 23: Astarın toplanmış görünümü
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2.1.3. Yüz Parçalarının Toplanması

Sayanın montaya hazır duruma getirilmesi için, kesilmiş ve gerekli hazırlık işlemleri
tamamlanmış saya paçalarının, birbiri ile ilgili olarak bir araya getirilerek birleştirilmesine
toplama denir.

Toplama işlemi, modelden modele değişen, farklı ve aşamalı sıralama düzenlemesidir.
Genellikle bir saya ön ve arka olmak üzere iki esas bölümden oluşur. Sayanın toplanması, bu
iki bölümü oluşturan parçaların önce kendi bölümleri içinde bir araya getirilmesi, sonra da
hazırlanan bu ön ve arka saya bölümlerinin birleştirilmesiyle oluşur. Toplama (regola ) her
zaman sayacı tezgâhında yapılır.

Regola masasında yapıştırıcılar, yapıştırıcı fırçası, mermer, sayacı çekici, makas,
çeşitli bantlar, ispirto ocağı ( gazlı ocak ) ve mum gibi çeşitli takımlar bulunur.

Saya yüz parçalarının toplanmasına, aşağıda gösterilen işlem basamakları
sıralamasının takip edilmesi ile uygun ve verimli bir çalışma olacaktır.

2.1.3.1. Konç, Ön Çatma

Model çizme saya yüz parçalarının toplanmasına, öncelikle dış ve iç ön konç, ön çatı
dikişi ile başlanmalıdır. Dış konç ve ön iç konç yüz parçalarının sırça yüzeyleri yüz yüze
verilip kenarlar tam sıfırlanarak, bini yapılır ve kenara 2 mm paralellikte tek sıra düzgün bir
dikişle, tek iğne sütunlu veya düz dikiş makinesinde içe çatı dikişi yapılır. Dikiş yapılırken
parçaların birbiri üzerine tam ve paysız oturduğundan emin olunmalı, bu durum ise kısa
aralıklarla kontrol edilmelidir. Dikiş sonuna ponteriz dikişi atılarak çatma (çatı ) dikişi
tamamlanır. Fotoğraf 2.24’te dış ve iç ön konç çatma dikişinin yapılışı ve tamamlanış işlem
basamakları sırası ile gösterilmiştir.

a. Ön çatma dikişinin yapılışı b. Ön çatma dikişinin tamamlanması



31

c. Çatının açma yapılışı d. Takviye bantı atma

e. Takviye bandının döğüşlenmesi f. Çatının sırça yüzeyden düzlenmesi

Fotoğraf 2. 24. Ön çatmanın yapılışı

2.1.3.2. Çevirme (Kıvırma)

Fotoğraf 2. 25a’da görüldüğü gibi çevirme tıraşı yapılmış dış ve iç konç boğaz
kenarları yüzeyine, solüsyon yapıştırıcı sürülür. Çevirme fitili katlama mesafesi kadar
içerden ( 5 mm ) yapıştırılır. Kendinden yapışkan özellikli fitiller, yapıştırıcı sürülmeden
atılır ve üzerine yapıştırıcı sürülür. Hazırlanan kenarlar dıştan içe doğru kendi üzerine
çevrilerek katlanır ve sayacı çekiciyle hafifçe döğüşlenerek çevirme yapılır. Çevirme
yapıldığında deri et kalınlığına eşit saya kenarı elde edilmelidir. Çevirme genişliği tıraşlanan
yüzey alanına bağlı olup bu modelde normal çevirme genişliği tercih edilmiştir. Daha
ayrıntılı bilgi için Tezgâh İşlemleri modülü ve Bot Saya modülü’ne bakınız.

a. Yapıştırıcı sürme b. Çevirme fitili atma
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c. Çevirme genişliğini ayarlama ç. Tamamlanmış çevirme kenar

Fotoğraf 2. 25: Çizme saya boğaz kenarının çevirme yapılması

2.1.3.3. Fermuar Takma

 Fermuarı hazırlama

Fermuar kapalı konumda iken, sayacı mermeri üzerine alınarak; tekstil dış yüzeyine,
dişli aksamına 2 mm mesafede solüsyon yapıştırıcı sürülür. Fotoğraf 2.26’da yapıştırıcının
sürülüşü görülmektedir.

Fotoğraf 2. 26: Fermuara yapıştırıcı sürülmesi

 Sayayı fermuara hazırlama

Fermuar üzerine bindirilecek, ön iç konç ve arka iç konç kenarlarına yaklaşık fermuar
kumaşının iki katı genişliğinde solüsyon yapıştırıcı sürülür. Yapıştırıcı deri et yüzeyine
sürülmelidir. Fotoğraf 2.27’de yapıştırıcının sürülüşü görülmektedir
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a b

c

Fotoğraf 2. 27: Fermuar üstesine hazırlanmış konç parçalar

 Fermuarın regolası

Fermuar kapalı konumda ve düzgün bir şekilde mermer üzerine serilir. Her iki konç
kenarı, fermuar kilit tırnağından itibaren, dişli aksamına sıfır konumda yapıştırılır ve sayacı
çekici döğgü kısmıyla hafifçe döğüşlenerek tam birleşme sağlanır. Fotoğraf 2.28’de
fermuarın regolası görülmektedir.

a b
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c ç

d

Fotoğraf 2. 28: Regolası tamamlanmış fermuarın görünümü

 Fermuarın sayaya dikilmesi

Regolası yapılmış olan fermuar, tek iğne sütunlu dikiş makinesinde, konç kenarına 1
mm paralellikte ( yarım roda açığı ) tek sıra dikişle, fermuar ara işi payından başlanarak
dikilir. Fotoğraf 2. 29’da fermuarın sayaya dikimi görülmektedir.

a. Fermuarın ara işi payından b. Dikimine başlanması
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c ç

d e

Fotoğraf 2. 29: Sayaya dikimi tamamlanmış fermuar

 Fermuar ara işinin yapılması

Sayaya dikimi tamamlanan fermuarın saya eteğinde oluşan fazlalığı, kalıp altına
dönmeyecek uzunlukta, sayacı makasıyla kesilerek ara işi yapılır. Fotoğraf 2. 30’da fermuar
ara işinin yapılışı görülmektedir.

Fotoğraf 2. 30: Fermuar ara işinin yapılması
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2.1.3.4. Yüz ve Konç Parçalarının Regolaya Hazırlanması

 Yapıştırıcı sürme

Uygulama mutlaka fırça ile yapılmalı ve el yapıştırıcılara kesinlikle temas
ettirilmemelidir. Yapıştırıcı uygulanmak istenen yüzeye, markalama çizgilerini dikkate
alarak, ince bir tabaka hâlinde tortu ve taşkınlık oluşturmadan sürülmelidir. Daha ayrıntılı
bilgi için Tezgâh İşlemleri Modülü ve Bot Saya Modülü’ne bakınız.

Markalama çizgisiyle belirlenmiş olan, yüz parçasının bindirileceği konç sırça yüzeyi
ile yüz parçası bini et yüzeyine neopren yapıştırıcı sürülür. Fotoğraf 2. 31’de konç ve yüz
parçalarına yapıştırıcının sürülüşü görülmektedir.

a. Sırça yüzeyi tıraşlanmış konç parçalar b. Konç parçalara yapıştırıcının sürülmesi

c.Yüz parçası bini et yüzeyine yapıştırıcı sürülmesi

Fotoğraf 2. 31: Yüz ve konç parçalarına yapıştırıcı sürülmesi
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 Regola için parçaların markalanması

Regola yapılacak konç ve yüz parçalarının referans alınacak noktaları, fotoğraf
2.32’de görüldüğü gibi tespit edilip; gümüş kalemle işaretlenir.

a. Konç parçaların işaretlenmesi b. Yüz parçasının merkezlenmesi

c. Yüz parçasının işaretlenmesi

Fotoğraf 2. 32: Konç ve yüz parçalarının regola için markalanması

 Yüz parçasının regolası

Yapıştırıcısı sürülmüş, regola markalaması yapılmış, yüz parçası üst bölümü orta
noktası, konç çatı dikişi ile çakıştırılıp bindirme markalama çizgileri esas alınarak, bu
noktadan itibaren regolaya başlanır. Yüz parçasının, regola yapılış aşamaları ve tekniği
fotoğraf 2.33’te aşamalı olarak görülmektedir.

a. Konç, yüz ve parça eksenlerinin b. Eksenlenen yüz parçasının

verilerek yapıştırılması kampre çakıştırılması
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c. Yüz üst bölümümün yapıştırılması ç.Yapıştırılmış yüz parçasının döğüşlenmesi

d.Yüz parçasına kampre verilmesi e. Yüz parçasına kampre verilmesi

f. Yüz parçasına kampre verilmesi 2 g. Regolası tamamlanmış yüz parçası
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ğ. Regola yapılmış yüz parçasının içten görünüşü h. Regola yapılmış yüz parçası

Fotoğraf 2. 33: Yüz parçasının regola yapılışı

 Yüz parçasının dikilmesi

Kampre verilerek regolası yapılmış olan yüz parçasını 1,5 mm dikiş adımında, kenara
1 mm paralellikte tek veya çift iğne dikiş makinesinde, çift dikiş dikerek üsteleyiniz. Dikişler
arası mesafenin 0,5 ila 1 mm aralığında olması uygun olacaktır. Yüz parçasının dikim
aşamaları ve tekniği fotoğraf 2.34’te aşamalı olarak görülmektedir.

a. Dikişe başlama b. Dikiş paralelliğinin görünüşü
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c. İkinci dikişe başlama ç. İkinci dikişinin paralelliğinin görünüşü-1

d. İkinci dikişinin paralelliğinin görünüşü–2. e. Dikimi tamamlanmış yüz parçası

Fotoğraf 2. 34: Yüz parçasının dikim aşamaları
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Model çizme saya
yüz ve astar
parçalarını dikime
hazırlayınız.

 Model çizme saya, yüz ve astar parçalarını yarma, numaratör
basma, tıraşlama ve yakma hazırlık işlemlerini yaparak
regolaya hazırlayınız.

 Saya parçalarını
inceltme (yarma)
yapınız.

 Mevsimlik çizme saya için, deri et kalınlığını (Tablo 1.1) den
kullanım alanlarına göre seçiniz.

 Seçilen et kalınlığına göre makine ayarını yapınız.
 Test parça üzerinde eksersiz inceltme yapınız.
 İnceltme işlemini kontrol ediniz.
 Seçilen bu ölçü değerine göre saya yüz parçalarını istenilen

et kalınlığına getirmek için yarma makinesinden geçirerek
inceltiniz.

 İnceltme esnasında emniyet kurallarına dikkat ediniz.

 Astar parçalarını
regolaya
hazırlayınız.

 Sayanın üretim kodunu takip etmek amacıyla sayanın
estetiğini bozmayacak ve gözle görülebilecek şekilde saya iç
yüzeyine numaratör basınız. (Numaratör basma bk. fotoğraf
2.2 )

 Saya parçalarının
tıraşını yapınız.

 Saya Parçalarını tanıyınız.
 Saya parçalarının neresine hangi tıraş yapılacağını

belirleyiniz.
 Tıraş tekniklerine göre makine programını ayarlayınız
 Test tıraşlarını yapınız
 Saya parçalarının makinede tıraşını yapınız.
 Saya parçalarının makinede tıraşını yapınız.
 Saya parçalarının Elde tıraşını yapınız.

 Saya parçalarını
Yakma İşlemine
hazırlayınız.

 Yakma boyasını hazırlayınız
 Boya sürme aparatı hazırlayınız (fırça, sünger vb.)
 Yakma kenarları itina ile boyayınız (Fotoğraf 2.4 ).

 Saya parçalarını
Yakma yapınız.

 Deri rengine göre yakma alevini seçiniz (mum veya ocak)
 Yakma uygulamasını yapınız.
 Yakma işlemi esnasında yakılan parçanın zarar görmemesine

dikkat ediniz.
 Çalışma emniyet kurallarına uyunuz.

 Astar parçalarının
regolasını yapınız.

 Tranta bantını uygun teknikte mermer üzerine seriniz.
 Konç parçaları, tranta bantı üzerine eksenleyip kampre

vererek yapıştırınız ( Fotoğraf 2.21 ).

UYGULAMA FAALİYETİ



42

 Astar parçalarının
regolasını ve
dikimini yapınız.

 Konç astarlarını dikiniz
 Dikiş makinesi tercihinizi yapınız ( tek veya - çift iğne )
 Dikiş makinesini emniyet kurallarına göre açınız.
 Sayaya göre iplik seçimini yapınız
 Dikiş adımını ayarlayınız.
 Test dikişini yapınız.
 Dikişe başlarken ponteriz dikişi atınız.
 Kenarlara sıfır konumda dikiş yapınız.
 Dikiş bitiminde ponteriz dikişi yapınız.
 Açık tranta dikiş tekniği için Fotoğraf 2.22’ye bk.
 Yüz astarını regola yapınız.
 Tranta bantını uygun teknikte hazırlayınız.
 Yüz astarını tranta bantı üzerine eksenleyip, kampre vererek

yapıştırınız.
 Üstelenmiş olan konç astarını, yüz astarı orta noktasından

başlayarak, tranta bantı üzerine her iki parça kenarlarını sıfır
konumda birleştirerek yapıştırınız.

 Yapılan işlemin doğruluğunu kontrol ediniz.
 Yüz astarı regolası için Fotoğraf 2.23’e bk.

 Saya, yüz
parçalarını
toplayınız.

 Konç parçalarının, ön çatmasını yapınız.
 Tek iğne sütunlu veya düz dikiş makinesini dikime

hazırlayınız
 Çalışma emniyet kurallarını dikkate alınız.
 İçe çatı yapmak üzere, dış konç ve ön iç konç yüz parçalarının

sırça yüzeylerini yüz yüze vererek, kenarları tam sıfırlayıp
kenara 2 mm paralellikte tek sıra düzgün bir dikişle, çatı
dikişini yapınız.

 .Dikiş yapılırken parçaların birbiri üzerine tam ve paysız
oturduğundan emin olunuz.

 Başlangıç ve bitiş ponteriz dikişlerini atınız.
 Dikim sonrası çatıyı açma yaparak dikişi kontrol ediniz.
 Açma sonrası, sayayı et yüzeyinden hafifçe döğüşleyiniz.
 Açma yapılan çatıya takviye bantı atınız.
 Saya sırça yüzeyinden yapılan çatmayı kontrol ediniz.
 Yüz astarı regolası için Fotoğraf 2.24’e bk.

 Çevirme yapınız.

 Konç boğaz kenarlarını çevirme yapınız
 Elde çevirme için, sayacı mermerinin temizliğini kontrol

ediniz.
 Çevirme yapılacak konç parçaları tezgâha alınız.
 Çevirme için alet, avadanlık ve yapıştırıcıyı hazırlayınız.
 Çevirme kenarına, çevirme fitili veya bant atınız.
 Çevirme kenarına solüsyon yapıştırıcı sürünüz.
 Çevirme payını belirleyiniz
 İşaret parmağı ve başparmak yardımıyla ilk çevirmeyi

yapınız.
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 Çevirme tekniğini uygulayarak sayacı çekiciyle çevirmeyi
tamamlayınız.

 Yapılan çevirmeyi kontrol ediniz.
 Çevirme için Fotoğraf 2.25’e bk.

 Fermua Fermuarı
takınız.

 Fermuarı hazırlayınız.
 Sayacı tezgâhının temizliğini kontrol ediniz.
 Fermuarı kapalı konumda sayacı mermeri üzerine alınız.
 Fermuar kumaşı dış yüzeyine, dişli aksamına 2 mm mesafede

her iki yana da solüsyon yapıştırıcı sürünüz.
 Yapıştırıcı uygulamasında mutlaka fırça kullanınız.
 Konç parçalarını, fermuar regolasına hazırlayınız.
 Fermuar takılacak konçları, deri et yüzeyi üste gelecek şekilde

sayacı mermeri üzerine alınız.
 Fermuar takılacak konç kenarlarına, yaklaşık fermuar

kumaşının iki katı genişliğinde solüsyon yapıştırıcı sürünüz.
 Yüzeylere uygulanan yapıştırıcının kurumasını bekleyiniz.
 Uygulama için Fotoğraf 2.27’ye bk.
 Fermuarı regola yapınız
 Fermuar kapalı konumda ve düzgün bir şekilde mermer

üzerine serilir.
 Yapıştırıcı sürülmüş yüzeyin üstte olmasına dikkat ediniz.
 Her iki konç kenarını, fermuar kilit tırnağından itibaren, dişli

aksamına sıfır konumda yapıştırınız.
 Sayacı çekici döğgü kısmıyla, deri sırça yüzeyinden; yapılan

birleştirmeyi, hafifçe döğüşleyerek işlemi tamamlayınız.
 Yapılan regolayı kontrol ediniz.
 Uygulama tekniği için Fotoğraf 2.28’e bk.
 Fermuarı sayaya dikiniz.
 Tek iğne sütunlu dikiş makinesini, dikişe ayarlayınız.
 Regolası yapılmış fermuarı, konç kenarlarına 1 mm

paralellikte tek sıra dikişle dikiniz.
 Dikişe fermuar ara işi payından başlayınız.
 Yapılan dikişi kontrol ediniz.
 Uygulama için Fotoğraf 2.29’a bk.

 Fermuar ara işini
yapınız.

 Sayaya dikimi tamamlanan fermuarın, saya eteğinde oluşan
fazlalığı; kalıp altına dönmeyecek uzunlukta, sayacı
makasıyla, keserek, ara işini yapınız.

 Uygulama için Fotoğraf 2. 30’a bk.

 Yüz ve konç
parçalarını regola
yapınız.

 Yüz ve konç parçalarını regolaya hazırlayınız.
 Yüz parçası binme yapılacak et yüzeyi kenarına neopren

yapıştırıcı sürünüz.
 Yüz parçasının bindirileceği konç sırça yüzeyine neopren

yapıştırıcı sürünüz.
 Yapıştırıcıyı marka çizgileri dışına taşırmadan ince bir tabaka

hâlinde sürünüz.
 Uygulama için Fotoğraf 2. 31’e bk.
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 Yüz parçası üst bölümünü, tam ortadan katlayarak orta
noktasını gümüş kalemle işaretleyiniz. Uygulama için
Fotoğraf 2. 32’ye bk.

 Yüz parçasını regola yapınız.
 Yüz parçası üst bölümü orta noktasını, konç çatı dikişi ile

çakıştırarak regolaya başlayınız.
 Yüz parçasını, saya eteğine doğru indikçe kampre vererek

yapıştırıp saya alt kenarında her iki parçayı birbirine göre tam
sıfırlayınız.

 Bindirme yapılan yüz parçasını, sırça yüzeyinden hafifçe
döğüşleyiniz.

 Yapılan regola işlemini kontrol ediniz.
 Uygulama için Fotoğraf 2. 33’e bk.

 Yüz parçasını
dikiniz.

 Dikiş için, sütunlu dikiş makinesi türünü belirleyiniz ( tek
iğne veya çift iğne ).

 Saya rengine uygun iplik seçimini yapınız.
 Dikiş makinesini, dikime hazırlayınız.
 Ponteriz dikişi atarak, parça kenarına 1 mm paralellikte ve dar

dikiş aralığında dikişi tamamlayınız.
 Başlangıç dikişini yaptıktan sonra iplik fazlalığını mutlaka

kesiniz.
 Dikiş sonuna ponteriz dikişi atınız.
 Yapılan dikişi kontrol ediniz.
 Sırça yüzey üzerindeki iplik fazlalığını alta çekip, kesiniz.
 Makinede çalışma emniyet kurallarına uyunuz.
 Uygulama için Fotoğraf 2. 34’e bk
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

OBJEKTİF TEST (ÖLÇME SORULARI)

Aşağıdaki cümleleri doğru veya yanlış olarak işaretleyiniz.

1. ( ) Deri et kalınlığı mezura ile ölçülür.
2. ( ) Saya parçaları inceltilmek amacıyla yarmadan geçirilir.
3. ( ) Sayalara numaratör estetik amaçlı basılır.
4. ( ) Model sayada teknik olarak dört çeşit tıraşlama yapılmıştır
5. ( ) Çatı tıraşı dar ve dik tıraştır. Genişliği yaklaşık 2 mm’dir.
6. ( ) Deri sırça yüzeyine kesinlikle tıraş yapılamaz.
7. ( ) Açık renkli sayalarda ocak alevi kullanılır.
8. ( ) Regola, saya parçalarının dikilmesi tekniğidir.
9. ( ) Bata çevirme tıraşı 12 mm’den daha geniş yapılan tıraştır.
10. ( ) Çoraplık, konç astarı üstüne bindirilerek dikilir.
11. ( ) Saya parçalarının regolasında yapıştırıcı olarak solüsyon kullanılır.
12. ( ) Çatı dikişi kenara sıfır paralellikte dikilmelidir.

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 geri dönerek inceleyiniz

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Gerekli araç ve gereci sağlayarak bir çift fermuarlı çizme sayasının regola ve dikim
işlemlerini yaparak üste atmaya hazırlayınız. Bu uygulamayı aşağıdaki ölçütlere göre
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Saya parçalarını yarma makinesinden geçirdiniz mi ?

2. Astar parçalarından uygun olanına numaratör bastınız mı?

3. Saya parçalarının tıraşlarını yaptınız mı?

4. Saya parçalarından yakma kenar olanların, yakmasını yaptınız mı ?

5. Konç parçalarının ön çatmasını yaptınız mı?

6. Saya parçalarının boğaz kısmına çevirme yaptınız mı?

7. Fermuarı tekniğine uygun regola edip üstelediniz mi ?

8. Regola yapılan saya parçalarını, sayacı çekiciyle döğüşleme yaptınız
mı?

9. Konç astarlarını açık tranta dikişi ile üstelediniz mi?

10. Astar parçalarını topladınız mı?

11. Çizme sayanın regola ve fermuar dikim işlemlerini istenilen
niteliklere göre yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızın hepsi evet olmalıdır. Eğer hayır cevabınız varsa uygulamayı tekrar
ediniz.

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

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda, gerekli ortam sağlandığında modeline
uygun toplanmış olan model çizme saya ve astarını üste atıp hatasız fermuarlı çizme saya
üretimini tekniğine uygun olarak yapabileceksiniz.

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlar olmalıdır:

 Modellerine göre çizme saya parçalarının toplamasını araştırınız.
 Modellerine göre çizme astar parçalarının toplamasını araştırınız.
 Modellerine göre çizme sayada üste atma tekniğini araştırınız.
 Fermuar birleştirme tekniğini araştırınız.
 Yaptığınız bu çalışmaları rapor hâline getirip sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. ÜSTE ATMA

Tanımı ve daha ayrıntılı bilgi için Gova ve Bot Saya Modülü’ne bk. Bu modül için
açık sistem saya çalışması tercih edilmiştir.

3.1. Yüz ve Astarı Üsteye Hazırlama

3.1.1. Üste Atma Hazırlık Çalışmaları ve Dikkat Edilecek Noktalar

 Saya ve astarlar, numara serisine göre sayacı tezgâhına alınır.
 Saya ve astarlar sağ ve sol tek olarak ayırt edilir.
 Saya ve astar parçalarının sağ ve sol tek olarak kamprelerinin verilerek doğru

toplanıp toplanmadığı kontrol edilir.
 Toplanmış saya ve astarın kenar paralellikleri kontrol edilir.
 Üste atmak üzere, saya ve astar üzerinde referans alınacak çakışma noktaları ve

dikiş yerleri belirlenir.
 Belirlenen bu noktaları esas alarak, yapıştırıcı sürmeden astarın saya

3.1.2. Yapıştırıcı Sürme

3.1.2.1. Üste İçin Astara Yapıştırıcı Sürme

Astarın boğaza gelen binme kenarı et yüzeyine, saya boğazından itibaren 6 ( altı) mm
ara işi payı bırakıldıktan sonra 8 – 10 cm genişliğinde solüsyon yapıştırıcı sürülür. Fotoğraf
3. 1’de astar boğazı et yüzeyine yapıştırıcının sürülüşü görülmektedir.

ÖĞRENME FAALİYETİ-3

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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a. Yapıştırıcının astar üzerine atılması b. Yapıştırıcı sürülmüş astar yüzeyi

Fotoğraf 3. 1: Üste atma yapılacak astara yapıştırıcı sürülmesi

3.1.2.2. Üste İçin Sayaya Yapıştırıcı Sürme

Sayanın üste yapılacak boğaz et yüzeyine çevirme payından itibaren, 8- 10 cm
genişliğinde solüsyon yapıştırıcı sürülür. Bu işlemi yaparken, fermuara yapıştırıcı
kaçırılmamalı ve yüzeye tam yedirilmelidir ( Fotoğraf 3.2 ).

Fotoğraf 3. 2: Üste atma yapılacak saya boğazı et yüzeyine yapıştırıcı sürülmesi

3.1.2.3. Üste Atma

 Üsteye hazırlanmış astar sayacı mermeri üzerine yapıştırıcı sürülmüş yüzey üste
gelecek konumda tam olarak açılır.

 Üsteye hazırlanmış sayanın, yapıştırıcı sürülmüş boğazı, astara bakacak
konumda iki elle kavranır ve astar kenarında yaklaşık 6 mm ara işi payı
bırakacak şekilde, astar ve saya arka çatılarını aynı eksende çakıştırarak, üste
atma başlangıcı yapılır ( Fotoğraf 3. 3 ).
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 Saya boğazı referans noktasından itibaren her iki yana doğru, kenar
paralelliğine dikkat ederek üsteleme yapılır ( Fotoğraf 3. 4 ).

Fotoğraf 3. 3: Üste atma başlangıç uygulaması

Fotoğraf 3. 4: Üste atmanın tamamlanışı

 Üsteleme işlemini yapılırken, yapıştırıcı sürülen alanda astar ve sayanın düzgün
ve boşluksuz yapışmasına dikkat edilir ( Fotoğraf 3. 5 ).

 Üste atılan saya boğaz kenarı, sırça yüzeyinden hafifçe döğüşlenir ( Fotoğraf 3.
6 ).

Fotoğraf 3. 5: Üste atması tamamlanmış saya
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Fotoğraf 3. 6: Üste atılmış sayanın döğüşlenmesi

 Üste atması tamamlanan saya astar yüzeyinden kontrol edilir ( Fotoğraf 3.
7 ).

Fotoğraf 3. 7: Üste atılmış sayanın astar yüzeyinden kontrol edilişi

Fotoğraf 3. 8: Üste atması tamamlanmış saya çiftinin görünüşü
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3.1.2.4. Fermuarı Astara Dikme

 Sütunlu tek iğne dikiş makinesi, birinci fermuar dikimine göre hazırlanır.
 Üste atması tamamlanan saya, fermuar kapalı konumda iken, birinci dikişe 0.5

ila 1 mm paralellikte ikinci fermuar dikişine başlanır. Bu dikişle saya kenarında
çift dikiş oluşurken, aynı zamanda astar sayaya dikilmiş olur ( Fotoğraf 3. 7 ).

 Dikiş paralelliğini fermuar bitim noktasına kadar devam ettirip fermuar alt
noktasından dik dönülerek diğer kenarın dikimi tamamlanır (Fotoğraf 3. 10,
fotoğraf 3. 11).

 Dikişe, aynen başlangıçta olduğu gibi fermuar ara işi payı bitim noktasında son
verilir (Fotoğraf 3. 12 ).

Fotoğraf 3. 9: Astarın, sayaya dikim başlangıcı ve fermuar ikinci dikişi

Fotoğraf 3. 10: Fermuar alt noktasında iğnenin görünümü

Fotoğraf 3. 11: Dikiş paralelliğinin görünüşü
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Fotoğraf 3. 12: Dikişin tamamlanması

3.1.2.5. Fermuar Altı Astarının Kesilmesi

 Astarın fermuara dikimi tamamlandıktan sonra ( fermuar ikinci dikişi ), saya
astar yüzeyi üstte olacak konumda tezgâh üzerine açılır.

 Sayacı makasıyla, saya ön konç dikişi referans alınarak, dikişe yaklaşık 1 mm
paralellikte dikiş dönüm noktasına kadar astar kesilir ( Fotoğraf 3.13 ).

 Kesim yapıldığında astar açık ucunun arka konç üzerinde kaldığı görülmelidir.
 Yapılan astar kesimiyle fermuar altlığı oluşturulmuş olur ( Fotoğraf 3.14 ).

Fotoğraf 3. 13: Fermuar altı astarının kesimi

Fotoğraf 3. 14: Kesilmiş astarın fermuar altlığı konumunda görünümü
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3.1.2.6. Saya Arkasının Çatılması

 Çatı dikişi

 Çatı dikişinin yapılması için düz ya da sütunlu tek iğne dikiş
makinelerinden biri tercih edilerek, makine dikişe hazırlanır.

 Üstelenmiş olan astar, çatı dikişini yapacak rahatlıkta, sayadan ayırt
edilir.

 İç arka konç ile dış konç arka kenarlarının sırça yüzeyleri yüz yüze
getirilir (Fotoğraf 3.15 ).

Fotoğraf 3. 15: Konç arka kenarlarının çatı dikişine hazırlanması

 Konç kenarları birbirine göre tam sıfırlanır.
 Ponteriz dikişi atılarak, çatı tıraşı boyuca kenara 2 mm paralellikte tek

sıra düzgün bir dikişle içe çatı dikişi yapılır ( Fotoğraf 3.16 ).

Fotoğraf 3. 16: Çatı dikişine başlama
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Fotoğraf 3. 17: Çatı dikişinin yapılışı

 Dikişi yaparken parçaların birbiri üzerine tam oturduğundan emin
olunmalı ve kısa aralıklarla bu durum kontrol edilmelidir (Fotoğraf 3.17,
Fotoğraf 3.18).

Fotoğraf 3. 18: Çatı dikişinde konç altlarının tutuluşu

 Ponteriz dikişi atarak çatı dikişi tamamlanır ( Fotoğraf 3.19 ).

Fotoğraf 3. 19: Çatı dikişinin görünüşü
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 Yapılan çatı dikişi kontrol edilir ( Fotoğraf 3. 20 ).

Fotoğraf 3. 20: Çatı dikişinin kontrol edilmesi

 Açma yapma

 Yapılan çatı açma yapılır ( Fotoğraf 3. 21 ).

Fotoğraf 3. 21: Çatı dikişinin açma yapılması

 Yapılan çatı üzerine takviye bantı atılarak, saya çatması tamamlanmış olur
( Fotoğraf 3. 22 a, b ).

a b

Fotoğraf 3. 22: Çatı dikişi üzerine takviye bantı atma
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3.1.2.7. Astar Arkasının Çatılması

Saya çatması yapıldıktan sonra, astar arkasının çatmasına geçilir. Bilinen teknikler
uygulanarak;

 Çatı dikişi

 Astar sırça yüzeyleri yüz yüze verilerek, kenarlar birbirine göre sıfırlanır.
(Fotoğraf 3. 23).

Fotoğraf 3. 23: Çatı dikişine hazırlanmış astarın görünüşü

 Hazırlanan kenarların çatı dikişine, ponteriz dikişi atılarak, kenara 2 mm
paralellikte tek sıra düzgün bir dikişle içe çatı dikişi yapılır ( Fotoğraf 3.
24 ).

 Dikiş bitiminde ponteriz dikişi atılarak, iplik kesimi yapılmadan, diğer
astarın çatı dikişine geçilir ( Fotoğraf 3. 25 ).

a b

Fotoğraf 3. 24: Astar çatı dikişinin yapılışı
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Fotoğraf 3. 25: Bir sonraki çatı dikişine geçiş

 Açma yapma

 Yapılan çatı açma yapılır ( Fotoğraf 3. 26 ).

Fotoğraf 3. 26: Astar çatı dikişinin açma yapılması

3.1.2.8. Saya Arka Boğazının Üste Atılması

 Çatı dikişlerinin yapılması için, uygun aralıkta açılmış olan saya ve astar boğazı
tekrar üsteye hazırlanır ( Fotoğraf 3. 27 ).

Fotoğraf 3. 27: Astar çatı dikişinin açma yapılması
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 Çevirme payından itibaren, 8- 10 cm genişliğinde, açık olan saya ve astar
boğazına solüsyon yapıştırıcı sürülür ( Fotoğraf 3. 28 ).

Fotoğraf 3. 28: Üste için saya boğazına yapıştırıcı sürülmesi

 Yapıştırıcı sürülerek hazırlanan saya ve astar boğazları üstelenerek,
döğüşlenir ( Fotoğraf 3. 29 ).

Fotoğraf 3. 29: Üste atılmış sayanın döğüşlenmesi

 Çizme boğazı, kenar dikişi

 Sütunlu tek iğne dikiş makinesi, boğaz kenar dikişine hazırlanır.
 Saya rengine göre uygun iplik seçimi yapılır.Saya boğazı kenarına 1 mm

paralellikte, fermuar üst noktasına ponteriz dikişi atılarak, dikişe başlanır
ve dikiş paralelliğinin bozulmamasına dikkat edilir (Fotoğraf 3. 30,
Fotoğraf 3. 31 ).

 Çizme boğazı kenarı çepeçevre dikilerek fermuar üst noktasına ponteriz
dikişi atılarak, boğaz kenar dikişi tamamlanır (Fotoğraf 3. 32 ).



59

Fotoğraf 3. 30: Boğaz kenar dikişi başlangıcı

Fotoğraf 3. 31: Boğaz kenar dikişinin yapılışı

Fotoğraf 3. 32: Boğaz kenar dikişinin tamamlanması

3.1.2.9. Arkalığın (Fordluk) Üstelenmesi

 Arkalık çatı dikişinin yapılması

 Arkalık parçası altındaki açıklık, içe çatı olarak kenara 2 mm paralellikte
dikilir.

 Dikiş başlangıcı ve bitiminde ponteriz dikişi atılır.
 Dikiş işlemi parçanın konumuna göre içten dışa veya dıştan içe doğru

yapılır ( Fotoğraf 3. 33).
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a b

Fotoğraf 3. 33: Fordluk çatısının içten dışa ve dıştan içe doğru dikilişi

 Arkalık çatı açmasının yapılması

 Çatı dikişi tamamlanan arkalığın, çatı açması yapılarak, takviye bantı
atılır ( Fotoğraf 3. 34).

a b

c ç
Fotoğraf 3. 34: Arkalık çatısının açma yapılması
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 Arkalığın Regolaya Hazırlanması

 Arkalığı regola yapmak üzere, arkalık ve saya arka bölümünün bindirme
kenarlarına, marka çizgilerini dikkate alarak, yapıştırıcı sürülür(Fotoğraf
3. 35).

Fotoğraf 3. 35: Arkalık binme kenarına yapıştırıcı sürme

 Arkalığın regolaya yapılması

 Yüz parçasında olduğu gibi arkalık üst orta noktası tespit edilir (Fotoğraf
2.32.c).

 Saya çatı dikişiyle, arkalık çatı dikişinin aynı eksende olmasına dikkat
edilir.

 Arkalık üst orta noktası ile saya çatı dikişi çakıştırılıp, bu noktadan
itibaren marka çizgileri dikkate alınarak, parçanın regolası yapılır
(Fotoğraf 3. 36-37).

Fotoğraf 3. 36: Arkalığın regolasına başlama
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Fotoğraf 3. 37: Arkalığın regola yapılmış görünümü

 Arkalığın dikilmesi

 Regolası yapılmış olan arkalık, modele göre tek iğne veya çift iğne
sütunlu dikiş makinesinde kenara 1 mm paralellikte, ponteriz dikişi
atılarak dikilir. Çift dikişlerde, dikiş aralığı modele göre değişmekle
birlikte genellikle 0,5 ila 1 mm aralığında dikiş yapılır (Fotoğraf 3. 38).

a. Birinci dikiş b. İplik kesmeden ikinci dikişe geçme

c. Arkalık ikici dikişinin yapılması ç. Arkalık ikici dikişinin yapılması
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d. Çift dikişi tamamlanmış arkalık e. Üstesi yapılmış arkalıkların görünümü

Fotoğraf 3. 38. Arkalığın sayaya dikilmesi

3.1.2.10. Ara İşi Yapma

Üste atarken saya boğazı üzerinde bırakılan, astar fazlalığının kesimi, sayacı makası
veya ara iş makinesiyle seri olarak yapılır.

 Astar fazlalıklarını keserken dikkat edilecek noktalar

 Astar fazlalıkları sayacı makası veya ara işi makinesi ile kesilir.
 Astar fazlalıkları dikişin hemen üzerinden kesilmelidir.
 Ara işi yapılırken dikişlerin kesilmemesine dikkat edilir
 Elde kesim yaparken, makas kesilen parçaya doğru eğimli tutulmalıdır.
 Kademeli kesim yapılmamalıdır.
 Ara işi yapılırken, düzgün ve belirtilen tekniklere uygun yapılmalı ve

emniyet kurallarına uyulmalıdır.
 Elde ara işi yapma tekniği verilmiştir (Fotoğraf 3.39). Daha ayrıntılı bilgi

için Tezgah İşlemleri Modülü’ne bk.

a. Sayacı makasının tutuluşu
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b. Ara işinin yapılışı

c . Ara işi yapılmış sayanın görünümü

Fotoğraf 3. 39: Ara işinin yapılması
3.1.2.11. Temizleme

İplik çekme, iplik yakma, metoduyla sayanın temizlik işlemleri yapılmış olur. Daha
ayrıntılı bilgi için Bot Saya Modülü’ne bk.

Toplaması tamamlanmış olan sayanın, ocak ateşine tutuluş tekniği görülmektedir.
(Fotoğraf 3. 40 ).

a
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b

Fotoğraf 3. 40: Sayanın ocak alevine tutuluşu

3.1.3. Eşleme Yapmak

Toplaması yapılmış ve temizlik işlemleri tamamlanmış sayalar numaralarına göre,
derinin kalitesinden kaynaklanan renk farklılıklarına göre, deri desenlerinin sayadaki
konumuna göre tasnif edilip çiftler hâlinde eşleme işlemi yapılır.

Fotoğraf 3. 41: Mamul sayanın görünümü

Fotoğraf 3. 42: Model sayanın çizme görünümü
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Yüz ve astarı üste
atmaya hazırlayınız.

 Aşağıdaki işlemleri tezgâhta yapınız.
 Saya ve astarları, numara serisine göre sayacı tezgâhına

alınız.
 Saya ve astarları sağ ve sol tek olarak ayırt ediniz.
 Saya ve astar parçalarının sağ ve sol tek olarak kamprelerini

kontrol ediniz.
 Toplanmış saya ve astarın kenar paralelliklerini kontrol

ediniz.
 Üste atmak üzere, saya ve astar üzerinde referans alınacak

çakışma noktalarını ve dikiş yerlerini belirleyiniz.
 Saya ve astar boğazlarına yapıştırıcı sürünüz. (Yapıştırıcı

sürme bk. fotoğraf 3. 1, fotoğraf 3.2)
 Üste atmaya hazırlanmış, saya ve astarı, sayacı tezgâhına

alınız.

 Üste atma yapınız.

 Aşağıdaki işlemleri tezgâhta yapınız
 Üsteye hazırlanmış astarı, sayacı mermeri üzerine yapıştırıcı

sürülmüş yüzey üste gelecek konumda tam olarak açınız.
 Sayayı üste atma konumuna getiriniz
 Astar kenarında yaklaşık 6 mm ara işi payı bırakacak

şekilde, astar ve saya arka çatılarını aynı eksende
çakıştırarak, üste atma başlangıcı yapınız. ( Fotoğraf 3. 3’e
bk. )

 Saya boğazı referans noktasından itibaren her iki yana
doğru, kenar paralelliğine dikkat ederek üsteleme yapınız. (
Fotoğraf 3. 4’e bk. )

 Üste atılan saya boğaz kenarını, sırça yüzeyinden hafifçe
döğüşleyiniz ( Fotoğraf 3. 6’ya bk.)

 Üste atma yapınız.

 Aşağıdaki işlemleri tezgâhta yapınız
 Üste atması tamamlanan sayayı astar yüzeyinden kontrol

ediniz ( Fotoğraf 3. 7’ye bk.)

 Fermuarı astara
dikiniz.

 Aşağıdaki işlemleri dikiş makinesinde yapınız.
 Dikiş makinesini dikime hazırlayınız.
 Fermuar kapalı konumda iken, birinci dikişe 0.5 ila 1 mm

paralellikte ikinci fermuar dikişini yapınız ( Fotoğraf 3. 7’ye
bk. ).

 Dikiş paralelliğini kontrol ediniz.
 Astarı fermuar altlığı konumunda kesiniz. ( Fotoğraf 3.13

.bk.)
 Makinede çalışma emniyet kurallarına dikkat ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Saya ve astar arkasını
çatınız.

 Aşağıdaki işlemleri dikiş makinesinde yapınız.
 Sayayı çatı işlemine hazırlayınız.
 İç arka konç ile dış konç arka kenarlarının sırça yüzeylerini

yüz yüze getiriniz ( Fotoğraf 3.15’e bk.)
 Ponteriz dikişi atarak, çatı tıraşı boyuca kenara 2 mm

paralellikte tek sıra düzgün bir dikişle içe çatı dikişi yapınız
( Fotoğraf 3.16’ya bk.)

 Ponteriz dikişi atarak çatı dikişini tamamlayınız.
 Yapılan çatı dikişini kontrol ediniz ( Fotoğraf 3. 20’ye bk. )
 Yapılan çatıyı açma yapınız ( Fotoğraf 3. 21’e bk. )
 Yapılan çatı üzerine takviye bantı atınız.( Fotoğraf 3. 22’ye

bk. )
 Yukarıdaki işlemler doğrultusunda astarı çatınız.
 Yapılan saya ve astar çatılarını son kez kontrol ediniz.

 Saya arka boğazını
üste atınız.

 Aşağıdaki işlemleri tezgâhta yapınız.
 Uygun aralıkta açılmış olan saya ve astar boğazını üste

atmaya hazırlayınız ( Fotoğraf 3. 27’ye bk. )
 Çevirme payından itibaren, 8- 10 cm genişliğinde, açık olan

saya ve astar boğazına solüsyon yapıştırıcı sürünüz (
Fotoğraf 3. 28’e bk.)

 Yapıştırıcı sürülerek hazırlanan saya ve astar boğazlarını
üste atıp döğüşleyiniz.( Fotoğraf 3. 29’a bk. )

 Yapılan üste atmayı kontrol ediniz.

 Çizme boğazının
kenar dikişini
yapınız.

 Sütunlu tek iğne dikiş makinesini, boğaz kenar dikişine
hazırlayınız.

 Saya rengine göre uygun iplik seçimi yapılır.
 Ponteriz dikişi atarak saya boğazını, kenarına 1 mm

paralellikte dikiniz ( Fotoğraf 3. 30 ve Fotoğraf 3. 31’e bk. )

 Arkalık çatı dikişini
yapınız.

 Arkalığın çatı yapılacak, sırça yüzeyini, yüz yüze verip
kenara 2 mm paralellikte içe çatı olarak dikiniz.

 Dikiş başlangıcı ve bitimine ponteriz dikişi atınız.
 Yapılan çatıyı açma yaparak, takviye bantı atınız ( Fotoğraf

3. 34’e bk.)

 Arkalığı regolaya
hazırlayınız.

 Arkalık binme kenarına yapıştırıcı sürünüz (Fotoğraf 3. 35’e
bk.)

 Arkalığın bindirileceği saya arkasına, markalama çizgilerine
dikkat ederek yapıştırıcı sürünüz.

 Arkalığı regola
yapınız.

 Arkalık üst orta noktasını işaretleyiniz.
 Saya çatı dikişiyle, arkalık çatı dikişinin aynı eksende

olmasına dikkat ediniz.
 Arkalık üst orta noktası ile saya çatı dikişi çakıştırıp bu

noktadan itibaren marka çizgilerini dikkate alarak, arkalık
regolasını yapınız.(Fotoğraf 3. 36-37’ye bk.)

 Yapılan regolanın doğruluğunu kontrol ediniz.
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 Arkalığı dikiniz.

 Yapılacak dikişe göre dikiş makinesini belirleyiniz.
 Dikiş makinesini dikime hazırlayınız.
 Ponteriz dikişi atarak, kenara 1 mm paralellikte arkalığı

sayaya dikiniz (Fotoğraf 3. 38’e bk.)
 Yapılan birleştirmeyi ve dikişi kontrol ediniz.

 Ara işi yapınız.

 Ara işi yapacağınız, yöntemi belirleyiniz ( elde veya
makinede).

 Astar fazlalığını uygun teknikte kesiniz (Fotoğraf 3.39’a
bk.)

 Kesim sonrası, ara işi yapılan kenarı kontrol ediniz.
 Çalışma emniyet kurallarına uyunuz.

 Sayada temizlik
işlemlerini yapınız.

 İplik çek metoduyla iplik fazlalıklarını saya altına alınız.
 Yakma metoduyla, saya üzerinde bulunan iplik uçlarını

yakınız (Fotoğraf 3. 40’a bk. )
 Saya üzerindeki, markalama çizgileri vb. kirliliği kauçukla

siliniz.
 Sayayı yapılan temizlik sonrası kontrol ediniz.

 Eşleme yapınız.

 Sayaları dış çentiklere göre ayırınız.
 Sayaları numaralarına göre ayırınız.
 Sayaları sağ ve sol olarak üst üste koyunuz.
 Sayaları renk farklılıklarına göre eşleyiniz.
 Sayaları desen farklılıklarına göre eşleyiniz.

Bu uygulamayı farklı ıstampalarla ve malzemelerle tekrar ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

OBJEKTİF TEST (ÖLÇME SORULARI)

Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru ve yanlış olarak işaretleyiniz.
1. ( ) Üste atmada neopren yapıştırıcı kullanılır.
2. ( ) Yapıştırıcı kurumadan yapıştırma işlemi yapılır
3. ( ) Üste atmada astar boğaz kenarına 6 mm ara işi payı verilir.
4. ( ) Üste atmada, saya ve astarın et yüzeyleri birleştirilir.
5. ( ) Astar ve yüzlük parçaların saya konumuna getirilerek üste atma tekniğine kapalı

saya denilmektedir.
6. ( ) Üste atmada ilk başlangıç yeri olarak fermuar üzeri seçilmelidir.
7. ( ) Fermuar altlığı arka konç üzerinde bulunur.
8. ( ) Üste atmada fermuarın sayaya ve astarına dikimi tek dikişle tamamlanır.
9. ( ) Fermuarın regolasında solüsyon kullanılır.
10. ( ) Ara işi yapılırken makas ağzı kesilecek parçaya doğru meyilli tutulur.

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 geri dönerek tekrar inceleyiniz

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Bir çift çizme sayanın yüz ve astar parçalarının toplamasını yaparak fermuar takma
işlemini yapınız. Yaptığınız uygulamayı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Hazırlanmış yüz ve astar boğazına yapıştırıcı sürdünüz mü?

2. Sürülen yapıştırıcıyı dinlendirdiniz mi?

3. Referans çizgilerine dikkat ederek üste atınız mı?

4. Yapıştırıcı sürmede fırça kullandınız mı?

5. Fermuarı ikinci bir dikişle astara diktiniz mi?

6. Astar fazlalıklarını kestiniz mi?

7. Fazla iplikleri kestiniz mi?

8. Fazla iplikleri yaktınız mı?

9. Saya üzerinde kalan markalama çizgilerini temizlediniz mi?

10. Dikiş hatalarını kontrol ettiniz mi?

11. Makine ve tezgâhta çalışma emniyet kurallarına uydunuz mu ?

12. Eşleme yaptınız mı?

13. Kalite kontrol yaptınız mı?

14. Yüz ve astarın üste atma işlemini ve fermuar takmayı istenilen
niteliklere göre yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızın hepsi evet olmalıdır. Eğer hayır cevabınız varsa uygulamayı tekrar
ediniz.

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME

OBJEKTİF TEST (ÖLÇME SORULARI)

Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru ve yanlış olarak işaretleyiniz

1. ( ) Bütün veya kanat derinin esneme yönleri tespit edilir.
2. ( ) Kesime en büyük numara ve ıstampadan başlanmalıdır
3. ( ) Kesim sırasında eşleme yapmaya gerek yoktur.
4. ( ) Kesim yaparken çentik ve numaralandırmaya dikkat edilmelidir.
5. ( ) Sayanın üretim kodunu takip etmek amacıyla, saya iç yüzeyine numaratör basılır.
6. ( ) Sayada kullanılacak deri malzeme kalınsa yarma yapılmalıdır
7. ( ) Bata tıraşı, tok ve dik tıraştır.
8. ( ) Deri rengine göre yakma alevi seçiminin pek önemi yoktur.
9. ( ) Fermuar sayaya çift dikişle birleştirilir.

10. ( ) Üste atma işleminde referans noktaların seçimi çok önemlidir.

DEĞERLENDİRME

Sorulara verdiğiniz cevapları cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Bu modül kapsamında
hangi bilgileri kazandığınızı belirleyiniz. Yanlış cevaplandırdığınız sorularla ilgili öğrenme
faaliyetinde ilgili konuya dönünüz.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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PERFORMANS TESTİ (YETERLİK ÖLÇME)

Soru: Gerekli araç gereç ve donanımın bulunduğu ortamda ıstampası olan bir çift
fermuarlı çizme sayayı tekniğine uygun yapınız. Yaptığınız çizme sayayı aşağıdaki ölçütlere
göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

Yüz ıstampalarını ayırdınız mı?
Astar ıstampalarını ayırdınız mı?
Yüz ıstampalarını düzgün kestiniz mi?
Astar ıstampalarını düzgün kestiniz mi?
Çentiklerini koydunuz mu?
Yüz ıstampalarına tıraş yaptınız mı? (Suni derilere tıraş yapılmaz)
Astara doğru incelikte yarma yaptınız mı?
Astarın uygun yerine numaratör veya logo basılımını yaptınız mı?
Astar parçalarına düzgün ve doğru regola yaptınız mı?
Yüz parçalarını doğru diktiniz mi?
Astar parçalarını doğru diktiniz mi?
Fermuarı sayaya tekniğine uygun diktiniz mi?
Yüz ve astarı kuralına uygun olarak üste attınız mı?
Üstesi yapılan sayanın boğaz kenar dikişini düzgün yaptınız mı?
Astar fazlalıklarını kestiniz mi?
Saya yüzündeki iplik fazlalıklarını alta çektiniz mi?
İplik uç fazlalıklarını kesip yaktınız mı?
Kalite kontrolünü yaptınız mı?
Eşleme yaptınız mı?
Sayayı istenilen niteliklerde tamamladınız 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

Sorular Cevaplar

1- D
2- Y
3- D
4- D
5- Y
6- D
7- D
8- D
9- Y

10- D

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’ NİN CEVAP ANAHTARI

Sorular Cevaplar

1- Y
2- D
3- Y
4- D
5- D
6- Y
7- D
8- Y
9- D

10- Y
11- Y
12- Y

CEVAP ANAHTARLARI



74

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ ÜN CEVAP ANAHTARI

Sorular Cevaplar

1- D
2- Y
3- D
4- D
5- D
6- Y
7- D
8- Y
9- D

10- D

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI

Sorular Cevaplar
1- D
2- D
3- Y
4- D
5- D
6- D
7- Y
8- Y
9- D

10- D
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