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AÇIKLAMALAR

KOD 542TGD251

ALAN Ayakkabı ve Saraciye Üretim Teknolojisi

DAL/MESLEK Ayakkabı Üretim Teknisyenliği
MODÜLÜN ADI İleri Kesim

MODÜLÜN TANIMI
Saya elde ve makinede kesimle ilgili temel bilgi ve
becerilerin kazandırıldığı öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/24

ÖN KOŞUL Ön koşulu yoktur.

YETERLİK
Temel kesim yapmak için gerekli yöntem ve teknikleri
öğrenmek

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun ileri kesim
yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Elde kesim yapabileceksiniz.
2. Preste kesim yapabileceksiniz.
3. Kesimde verimlilik hesabı yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Atölye ortamı, kesim atölyesi gibi saya kesiminin yapıldığı
ortamlar ve bu ortamda bulunan; el kesiminde kullanılan
aletler, fiberden kesim için şablonlar, saya kesim presleri,
kampre makinesi, 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,

Bu modül sonunda edineceğiniz bilgi ve beceriler, ayakkabıcılık üretim alanında her
türlü kesimi yapmak için vazgeçilmez olan elde kesim ve pres kesim makinelerini tanımanız
ve kesim esnasında malzemeyi ekonomik olarak en verimli şekilde kesmeniz için çok yararlı
olacaktır.

Sayada kullanılan astarlık ve yüzlük malzemelerin ayakkabının fiyatı üzerinde etkisi
büyüktür. Ayakkabı fabrikalarında kesim bölümü belli bir ihtisas sahasıdır ve bu birimlerde
malzeme bilgisine sahip, malzemelerde olan kusurları iyi görebilen yetişmiş elemanlar
çalıştırılır. Boşa kesilen her doğal ya da suni deri parçası milli ekonomiye ve işletmeye
verilmiş bir zarardır. Malzeme maliyeti arttıkça bu artış ayakkabının fiyatına yansır ve
işletmenin rekabet gücünü olumlu ya da olumsuz yönde etkiler.

Teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin gene insana ve insan aklına ve insan gücüne
ihtiyaç duyulur. Kesim makinelerindeki gelişme ve yeni teknolojiler kesim işlemine büyük
bir ivme kazandırmaktadır. Ancak bu yüksek teknolojilerin ya da makine parkının pres
bıçaklarının belli bir maliyeti vardır. Onun için saya kesimde en eski yöntem olan elle kesim
özellikle sayıca az üretilen ayakkabı modellerinde vazgeçilmez bir çalışma şeklidir.

Bu modülde ayakkabı saya kesimi ile ilgili elde kesim uygulama teknikleri ve önemi
hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Özellikle kampre verilmiş ıstampalarda kampreli
kesimlerin nasıl yapıldığı ve ayakkabı maliyet hesabı ile ilgili bilgiler edineceksiniz.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Uygun ortam sağlandığında tekniğine uygun, saya için ileri kesim çalışmaları
yapabileceksiniz.

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:

 Ayakkabı fabrikalarının kesim ünitelerini ziyaret ediniz, çalışanları

gözlemleyiniz.

 Sayada kullanılan malzemeleri ve bu malzemelerin kesim tekniklerini

araştırınız.

 Elde kesim ile makinede, preslerde kesim yöntemlerini birbiri ile kıyaslayınız.

 Yaptığınız gözlemleri ilgili hocanızın rehberliğinde rapor hâline getiriniz.

 Sonuçlarını sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. ELDE KESİM YAPMAK

Üretimi yapılacak olan bir ayakkabının sayasını farklı yöntemlerle yapmak
mümkündür. Ayakkabıların farklı numaralarda olması gerektiği düşünüldüğünde her bir
numara için bıçak yapma maliyetini ve makine yatırımını düşünmek gerekir.

Bilgisayarlı kesimde pres bıçak yatırımı yoktur ancak, makine yatırımı ve kesici
uçların belli periyotlarla değiştirilmesi gerekir.

Kesimle ilgili temel bilgiler Kesim modülünde verilmiştir. Malzeme sıkılık yönleri,
malzeme tanıma ve kesimde dikkat edilecek hususlarla ilgili bu modülü inceleyebilirsiniz.

1.1. Elde Kesimin Önemi

Elde kesim; bilinen en yaygın ve eski kesim yöntemidir. Kesim bıçakları ile kesim
lastiği ya da cam üzerinde saya malzemeleri kesilir.

Kesim sırasında ıstampaların oynatılmaması, doğru ve düzgün kesim yapmak çok
önemlidir. Kesim yapan kişi, malzemelerin sıkılık yönünü bilen ve çok iyi malzeme bilgisine
sahip biri olmalıdır.

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Elde saya kesimde kesim hızı da önemlidir. Hızlı kesmek ise iyi bilenmiş kesim
bıçağına ve belli kesim kurallarını bilip kesim konusunda zamanla pratikleşmeye bağlıdır.

Elde kesim için ıstampalar, kalın mukavvalardan, fiberlerden ya da plastik levhalardan
çoğaltılır. Uzun ömürlü olmaları ve kenarlarının bozulmaması için kenarlarına
alüminyumdan şerit geçirilebilir.

Çok istisnai durumların dışında kesimler direkt ıstampalarla yapılır. Kesim sırasında
ıstampalara zarar verilmemelidir.

1.2. Kesim Alıştırmaları Yapmak

Kesilecek saya malzemesi kesinlikle hareket ettirilmemeli, kesimci gerektiğinde
hareket etmelidir. Düzgün ve hızlı kesim yapabilmek için belli el ve bilek pratiklerinin
yapılması gerekir. Kesim esnasında ıstampaların oynamamasına dikkat edilmelidir.
Kesimcinin belli bir kesim pratiği kazanması için basitten zora doğru belli kesim pratikleri
verilmiştir. Bu kesim pratiklerini yaparken ok yönlerine dikkat ederek kesimler yapılmalıdır.
Kavisli bölgeleri hiç durmadan bir defada kesmeye çalışmalı, kademeli kesim yapmaktan
kaçınılmalıdır.

1.2.1. Düz Kavisli Kesim

Soldan sağa düzgün kesim yapmak için hazırlanmış uygulamalardır. Kesim esnasında
çizgiyi takip ederek dışarıya taşmadan ve başlangıç bitiş noktalarına uyarak kesim yapmak
gerekir. Şekil 1. 1’de düz kavisli kesim için hazırlanmış levha örneği görülmektedir.

Şekil 1.1: Elde düz kavisli kesim
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1.2.2. Sağdan Sola Ters Kavisli Kesim

Düz kesim zamanla kesim yapanın alışabileceği kesim yöntemidir. Ancak sağdan sola
kesim yapmak ya da diğer adı ile ters kesim yapmak için bileğin alışması zaman alabilir.

Sağdan sola ters kesim yapmak için hazırlanmış uygulamalardır. Tüm kesim
uygulamalarında çizgiyi takip ederek dışarıya taşmadan ve başlangıç bitiş noktalarına uyarak
kesim yapmak gerekir. Istampalardan saya parçaları kesilirken kesinlikle çizerek kesim
yapılmaz. Şekil 1.1’de düz kavisli kesim için hazırlanmış levha örneği görülmektedir.

Şekil 1.2: Elde ters kavisli kesim
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1.2.3. Köşeli (Labirent) Kesim

Köşeli kesimler için uygulama levhasıdır. Kesimi yapan soldan sağa ya da sağdan sola
kesim yapabilir. Kesimi yapandan istenen, ölçülere uygun düzgün kesim yapmasıdır. Kesim
esnasında çizgiyi takip ederek dışarıya taşmadan ve başlangıç bitiş noktalarına uyarak kesim
yapmak gerekir. Şekil 1.3’te köşeli (labirent) kesim için hazırlanmış levha örneği
görülmektedir.

Şekil 1.3: Köşeli ( labirent) kesim

1.2.4. Üçgen Kesim

Köşeli kesimler için uygulama levhasıdır. Kesimi yapan ok yönünü takip ederek kesim
yapar. Kesimi yapandan istenen, ölçülere uygun düzgün kesim yapmasıdır. Kesim esnasında
çizgiyi takip ederek dışarıya taşmadan ve başlangıç bitiş noktalarına uyarak kesim yapmak
gerekir. Şekil 1.4’te Üçgen kesim için hazırlanmış levha örneği görülmektedir.
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Şekil 1.4: Üçgen kesim

1.2.5. Oval Kesim

Oval kesimler için uygulama levhasıdır. Kesimi yapan, ok yönünü takip ederek kesim
yapar. Kesimi yapandan istenen ölçülere uygun düzgün kesim yapmasıdır. Kesim esnasında
çizgiyi takip ederek dışarıya taşırmadan ve başlangıç bitiş noktalarına uyarak kesim yapmak
gerekir. Şekil 1.5’te oval kesim için hazırlanmış levha örneği görülmektedir. Kademeli
kesimden kaçınılmalı özellikle kavisli yerler bir defada kesilmelidir.
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Şekil 1.5: Oval kesim

1.2.6. Fortluk Parçası Kesimi

Fortluk hemen her model ayakkabıda bulunan saya parçasıdır. Kesim sırasında
özellikle kavisli köşeler bir defada kesilmelidir. Kesim sırasında marka çizgilerinin dışına
çıkılmamalıdır. Şekil 1.6’da fortluk ıstampası kesim örneği görülmektedir.
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Şekil 1.6: Fortluk parçası kesim

1.3. Kesime Başlarken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 Kesilecek malzeme kontrol edilmeli, bozuk ve işe yaramaz yerler
işaretlenmelidir.

 Kesime öncellikle büyük numaralardan başlanmalıdır.
 Malzemenin sıkılık yönü tespit edilmeli ve ona göre ıstampalar

yerleştirilmelidir.
 Birbirinin simetriği olan aynı saya parçaları aynı bölgelerden kesilmelidir.
 Bir parçayı kesmeye başlamadan sonraki kesilecek parçanın o bölgeye yerleşip

yerleşmeyeceği hesaplanmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Elde Kesim Yapmak

İşlem Basamakları Öneriler

 Kesim malzemesini masasına
yerleştiriniz.

 Kesim masasını kesime uygun hâle
getiriniz.

 Malzemenin sıkılık yönünü tespit
ediniz.

 Saya malzemesini düzgünce yayınız.

 Fiberler yardımı ile gümüş kalemle
çiziniz.

 Verilen fiber ıstampasına göre kesim
yerlerinden gümüş kalemle malzemeyi
çiziniz.

 Çizim yaparken silik çizgileri
tamamlayınız.

 Fiber ıstampasını oynatmayınız.

 İlgili kesim uygulama çizgilerini dışına
taşırmadan kesiniz.

 Kesim yaparken çizgilerin dışına
taşmayınız.

 Kesim yaparken gözünüz bıçağın ön
kısmında olsun.

 Kademeli kesim yapmaktan kaçınınız.
 Sonlara doğru kesim bıçağını dik

tutunuz.
 Kesim uygulamalarına sizden istenen

yönden başlayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A. OBJEKTİF TEST (ÖLÇME SORULARI)

Aşağıdaki cümleleri doğru (D) veya yanlış (Y) olarak değerlendiriniz.

1. ( )Suni malzemenin esneme yönü yoktur.
2. ( )Kesimde başlangıç ve bitiş noktalarına uymak önemlidir.
3. ( )Kesim yaparken ıstampa önce saya malzemesine çizilir sonra kesilir.
4. ( )Oval kesimlerde oval olan bölüm bir defada kesilmelidir.
5. ( )Kesim esnasında çizgilerin dışından da kesim yapılabilir.
6. ( )Kesilecek malzemelerde desen özellikleri çok önemlidir.

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 uygulama testine geçiniz.

B. UYGULAMA TESTİ

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

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Evet Hayır
Elde Kesim Yapmak
1. Malzemeyi kesim masasına kurallara uygun yerleştirdiniz mi?
2. Kesim masasını kesime hazır hâle getirdiniz mi?
3. Fiber çizim ıstampasını malzemenin üzerine koydunuz mu?
4. Malzemenin esneme yönünü kontrol ettiniz mi?
5. Malzemenin desen ve şekil özelliklerine dikkat ettiniz mi?
6. Kesim sırasında çizgi izini takip ettiniz mi?
7. Daireye benzer oval yerleri bir kerede kestiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Uygulamalı testteki cevaplarınızın hepsi “Evet” olmalıdır. Eğer “Hayır” cevabınız
varsa uygulamayı tekrar ediniz.

Tüm soruları “Evet” şeklinde yanıtladıysanız diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Uygun ortam sağlandığında, ayakkabı çizme ve bot saya kesiminde özellikle yüz
kısımlarına kampre verilmesi gerektiğini öğrenecek kampre verdikten sonra ikinci kez kesim
yapılması gerektiğini öğreneceksiniz.

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:

 Kampre verilebilecek ayakkabı sayası yüz parçalarını araştırınız.

 Ayakkabı üreticilerine giderek kampreli bir modele ait yüz ıstampalarını alarak

malzemelerin üzerine nasıl yerleştirildiğini ve kesim yapıldığını araştırınız.

 Elde ettiğiniz bilgi ve belgeleri rapor şekline dönüştürüp sınıfta arkadaşlarınızla

paylaşınız.

2. KAMPRELİ KESİM YAPMAK

2.1. Kampre

Yüz ıstampaları çıkarılırken bazı parçaların yüz kavisinden dolayı esnetilerek düz bir
hâle getirilmesi gerekir. Bu esnetme işlemine yaygın olarak kampre denir.

Şekil 2.1: Kamprede düzeltme

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Birinci aşamada çıkarılan kaba (olması gereken ölçüden büyük) ıstampayla kesilen
deri kampre makinesinden geçirilerek esnetilir ve standart formdaki ön kavise benzer bir
şekle gelir. Katlanma yeri kavisli olan bu deri üzerine ikinci aşamada standart form
üzerindeki şekliyle çıkarılmış ıstampa konularak net kesim yapılır. Bu şekilde yapılan ikili
ıstampaya çapraz ıstampa da denir.

Parçalara kampre verilirken ölçülerinin bozulmamasına dikkat edilmelidir. Parçalara
kampre verildikten sonra boyları ve kenar uzunlukları kontrol edilmelidir. Şekil 2.1’de
görüldüğü gibi kampre esnasında katlama çizgisi altında kalan kısımlarda bolluk oluşması
söz konusu olabilir. Bu gibi durumlarda parçalarda düzeltme yapmak faydalı olur.

Küçük parçalarda elde de kampre vermek mümkündür.

2.2. Saya Kampre Makinesi

Saya kesiminden sonra kampre verme işleminin yapıldığı makineye denir. Sayanın
daha iyi ve doğru şekilde yerine oturması için kullanılır. Çizme ve bot yapan imalathanelerde
bulunması gerekir. Fotoğraf 2.1’de görülmektedir.

Fotoğraf 2.1: Saya kampre makineleri

2.3: Kampreli Yüz Istampaları

Tanımı: Sayanın kalıp üzerine düzgün bir şekilde oturabilmesi için yapılan esnetme
işlemidir. Yüz ıstampası çıkarırken doğru yüzey alanını bulabilmek için yapılan işleme
kampre verme denir.
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Amacı: Tanımında da belirtildiği gibi, sayanın düzgün bir şekilde yerine oturabilmesi
ve yüz ıstampası çıkarırken doğru yüzey alanını bulabilmek için yapılır. Fotoğraf 2.2’de ise
sayalarda kampre işlemi uygulanan yerler görülmektedir.

Fotoğraf 2.2: Sayada kampre işlemi yapılan yerler

2.4. Kampre Paylı Istampa

Saya kampre makinesi için hazırlanan ıstampaya denir. Genellikle paysız ıstampaya
göre, 15 mm fazlalık payı bulunur. Şekil 2.2’de kampre makinesi için hazırlanmış, yüz
ıstampası görülmektedir.

Şekil 2.2: Kampre makinesi için hazırlanmış paylı yüz ıstampası
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2.5. Çapraz Istampası

Saya kampre makinesinde kampresi verilen parçanın, yüzün şekline uygun olup
olmadığını kontrol etme ve sayanın fazlalıklarını, kesmek için kullanılan ıstampadır.
Standart formun yüz kısmının tek kat hâlinde çıkarılması ile elde edilir. Şekil 2.3’te çapraz
ıstampası görülmektedir.

Şekil 2.3: Çapraz ıstampası

Çapraz ıstampalı kesimlerde iki kesim yapılır. İlk kesim yapıldıktan sonra deri kampre
makinesine sokulur. Saya parçasında meydana gelen değişikliğe göre tekrar kesim yapılır.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Kampreli Kesim Yapmak

İşlem Basamakları Öneriler

 Kampreli kesim için ıstampa
parçalarını kontrol ediniz.

 Kampre verilecek ıstampaları ayırınız.
 Hangi parçalara ve ne kadar kampre

verileceğini ve çapraz ıstampalarını
inceleyiniz.

 Kampre makinesinin çalışma
prensiplerini öğreniniz.

 Elektrik bağlantılarını kontrol ediniz.
 Kampre makinesinin açma kapama

butonunu açınız.
 Makinenin ısısını kontrol ediniz.

 Sayada kampre verilebilecek yerleri
belirleyiniz.

 Ayakkabı, bot ve çizmelerde sayanın
hangi yerlerine kampre verileceğini
öğreniniz.

 Kampreli yüz ıstampalarını
inceleyiniz.

 Kampre verilmeden önce ve kampre
verildikten sonraki hâllerini inceleyiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A. OBJEKTİF TEST (ÖLÇME SORULARI)
Aşağıdaki cümleleri doğru (D) veya yanlış (Y) olarak değerlendiriniz.

1. ( )Ayakkabıda her saya parçasına kampre verme ihtiyacı vardır.
2. ( )Kampreli kesim için çapraz ıstampasına ihtiyaç vardır.
3. ( )Kampre makineleri ısı yardımı ile malzemeye şekil verir.
4. ( )Kampreli sayalarda iki kesim ıstampası olur.
5. ( )Kampreli ıstampalar paylı olarak hazırlanır.

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 uygulama testine geçiniz.

B. UYGULAMALI TEST

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

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Evet Hayır

Istampa Yerleştirmek

1. Istampa parçalarını kontrol ettiniz mi?
2. Kampre uygulanacak ıstampaları ayırdınız mı?
3. Çapraz ıstampasını kontrol ettiniz mi?

4. Makineyi açıp, ısınmasını sağladınız mı?
5. Kampre işleminden sonra saya parçalarındaki fazlalıkları kestiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Uygulamalı testteki cevaplarınızın hepsi “Evet” olmalıdır. Eğer “Hayır” cevabınız
varsa uygulamayı tekrar ediniz.

Tüm sorulara “Evet” cevabını verdiyseniz diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3

Uygun ortam sağlandığında ve kullanılan malzemelere ait kalite ve fiyat bilgilerine
ulaşıldığında herhangi bir model ayakkabının maliyetini, fiyata etki eden unsurları ve satış
fiyatını hesaplayabileceksiniz.

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:

 Ayakkabı üreticilerine giderek ayakkabı satış fiyatının nasıl tespit edildiğini

araştırınız.

 Ayakkabı fiyatını belirlerken dikkat edilmesi gereken hususları araştırınız.

 Ayakkabı malzemeleri hakkında fiyat analizleri yapınız.

 Örnek bir ayakkabı maliyet hesabı formu oluşturunuz.

Araştırma işlemleri için internet ortamını da kullanabilirsiniz. Yaptığınız çalışmaları
bir dosya hâline getirerek sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. MALİYET HESABI

3.1. Ayakkabı Malzeme Maliyeti

3.1.1. Maliyetin Tanımı

Bir işletmede imal edilen ayakkabılar için sarf edilen direkt ya da endirekt malzeme
değerlerini toplayarak fiyatlarının hesaplanmasına maliyet denir. Maliyetteki amaç malın
satış fiyatını tespit ve işlemin kontrolüdür.

3.1.2. Satış Fiyatının Tanımı

Bir çift ayakkabı maliyetine ortalama kârın eklenmesi ile meydana gelen değerlere
fiyat denir. Bilindiği gibi ekonomik açıdan mal ve hizmetlerin fiyatı arz ve talebin birbirleri
ile eşit olduğu seviyede belirlenir. Bu teori ekonomi teorisi olmakla beraber iş idaresinde
fazla uygulanamaz.

Fiyatlandırmada uygulanan birçok yöntem vardır. Pazardaki fiyatın aynen kabul
edilmesi maliyet üzerine belirli bir kâr konulması; marjinal fiyatlandırma bunlardan
bazılarıdır.

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

AMAÇ

ARAŞTIRMA



19

3.2. Maliyet Çeşitleri

3.2.1. İlk Maliyet

Henüz üretilmeye başlanmamış ve bir teklif hazırlamak için yapılacak masraflar ve kâr
dikkate alınarak hazırlanmış maliyettir. Bu maliyette iş sırasının teorik olarak karşılaştırması
yapılıp işin yapım sırası saptanır. Bu maliyet kesin değildir ve iş bitiminde değişebilir.

3.2.2. Ara Maliyet

Yapımı uzun süren işlerde yapılan bir maliyet türüdür. Ara maliyetten amaç imalat
anında o işte kâr mı yoksa zarar mı edileceğini kontrol etmektir.

3.2.3. Son Maliyet

Üretimi biten ayakkabıların fiyatlarını tespit için bu işte harcanan malzemeler
hesaplanarak çıkartılan maliyettir. Ayakkabı yapımında kullanılan malzemelere ilaveten
işçilik işletme masrafları, amortisman, elektrik masrafı vb. giderlerin toplamı ile hesap edilir.

3.3. Hesaplanış Şekline Göre

3.3.1. Tek Maliyet

Her ayakkabı modeli ve çeşidi için bir maliyet çıkarma işlemidir. Örneğin, zenne,
merdane, bot, çizme, bebe üretimi yapıyoruz. Bunların her birini tek tek ele alıp harcanan
malzeme ve işçilik masraflarını tespit etmek suretiyle maliyet bulma yöntemidir.

3.3.2. Seri Maliyet

Bir ayakkabı imalathanesinde aynı cinsten fazla miktarda iş yapılıyorsa bunlardan
birinin fiyatı bulunur, diğerleri de aynı fiyattan satılır. İşte bu tür hesaplanan maliyete seri
maliyet denir.

3.3.3. Toplu Maliyet

Üretimi yapılan ayakkabıların özellikle model ayrımı yapmadan ayrı değil de toplu
olarak harcanan malzemeler ve işçilikler bulunarak tek maliyet çıkarma işlemine denir.
Örneğin; ürettiğimiz tüm merdane ayakkabılar için ortalama bir fiyat üzerinden her biri için
değil de tek maliyet çıkarma işlemidir.

3.3.4. Maliyet Fiyatı

Bir mal ya da hizmeti üretmek ve satmak için gerekli giderlerin toplam tutarıdır.
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3.4. Maliyete Etki Eden Masraflar

Maliyete etki eden masrafları şu şekilde sınıflandırmak mümkündür.

 Masraf Miktarının Belirlenmesi Yönünden

 Direkt Masraflar
İşin yapımını direkt olarak etkileyen masraflardır (malzeme masrafı ve işçilik

masrafı).

 Endirekt Masraflar
Bunlar işi meydana getiren temel malzemeler olmayıp yapıştırıcı, makine iğnesi,
üstüpü, yağ, işletme kirası, reklam masrafları, elektrik ücreti memur aylığı ve
satış masrafları gibi giderlerdir.

Endirekt masraflar hesaplanırken maliyete aşağıda verilen oranlarda yansıtılmalıdır.

Amortisman………………………………………….%1-5 arası
İdari işletme masrafları……………………………...%10-15 arası
Elektrik……………………………………………...% 5-10
KDV…………………………………………………%18

 İmalatın Miktarına Göre Değişen Masraflar Yönünden

 Sabit Masraflar
İşletmenin üretim gücü ile ilgili olmayan ve artıp eksilmeyen masraflardır (Kira,
memur aylıkları, yabancı sermaye faizleri, sigorta primleri ve amortismanlar
gibi).

 Değişen Masraflar
İşletmenin üretimi ile ilgili olanlardır. Üretim artıkça masraflar da artar,
azaldıkça masraf da azalır (ham madde, işçilik, bakım ücretleri vb.). Maliyet
hesaplarında yapım zamanları çeşitli tecrübelerle bulunarak işçilik ücreti
hesaplanır.

 Satış Fiyatı
Bir mal ya da hizmeti belli bir değer karşılığında başka birine verme karşılığında
alınan ücrete satış fiyatı denir.

3.5. Bir Maliyeti Hesaplarken İşlem Sırası

Üretilen bir mamulün maliyetini hesaplarken sabit ve değişken masraflardan
yararlanılarak satış fiyatı belirlenir.
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3.5.1. Ham Madde Toplamı

Yüzlük deri, astarlık meşin, bağcık, kapsül, bez, tela, yapıştırıcılar vb. malzemeler.

3.5.2. İşçilik

Harcanan zaman, insan gücü ve emektir.

3.5.3. İşletme ve İdari Masraflar

Maliyette doğrudan doğruya belirtilmeyen ve dolaylı olarak maliyeti etkileyen
masraflardır. Bu masraflar maliyete % olarak etkir. Bunlar; iğne, limaki, masat, ,üstüpü, yağ,
zımpara, nakliye, kira, kırtasiye masrafları, reklam giderleri ve memur aylıkları gibi
masraflardır.

3.5.4. Amortisman

İşletmelerde kullanılan makinelerin beli bir ömürleri vardır. Bu ömür saate çevrilerek
makinenin bir saatlik çalışma karşılığı olan amortismanı tespit edilir. Amortisman
hesaplanırken çalışan makinenin ömrü yaklaşık olarak bulunur.

Ömrünü tamamlayarak hurdaya ayrılma durumunda yenisini alabilmek için üretilen
işlerin maliyetine bir miktar masraf ilave edilir. Bu ilave edilen miktar makinenin yıpranması
içindir. İşin parası alındığında o para, işletmenin bankada açtığı amortisman hesabına
yatırılır.

Örneğin; 50000 YTL aldığımız ön monte makinesinin çalışma ömrünü 200,000 saat
kabul edelim. Bu makinede bir model iş için 50 saat çalıştığımızda makine için koyacağımız
amortisman payı 50000 YTL/20,000 saat = 0,25 YTL olduğundan;

0,25 YTL x 50 =12,5 YTL olur.

3.5.5. Elektrik

Ayakkabı üretimi sırasında makinelerin harcadığı ve aydınlatma ile ısıtmada harcanan
elektrik masrafı belli bir yüzde olarak maliyete ilave edilir.

3.5.6. Kâr

Üretilen ayakkabının maliyet fiyatı ile satış fiyatı arasındaki orana denir. Kâr oranı
işetmenin kâr marjına göre farklılık arz eder. Genellikle % 10-25 arasında kâr belirlenir.

3.5.7. Mamul Eşya

Kârdan sonra ilave edilir. Hiçbir işlem yapılmadan kullanılan bağcık, etiket, kutu gibi
fire vermeyen malzemelerdir. KDV’den önce ilave edilir.
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3.5.8. KDV (Katma Değer Vergisi)

Tüketilen mamullere değişik oranlarda yansıtılan vergi çeşididir.

3.5.9. Satış Fiyatı

Bir mal ya da hizmeti belli bir değer karşılığında başka birine verme karşılığında
alınan ücrete satış fiyatı denir.

İşletmelerde maliyet hesapları için özel hazırlanmış matbu evrak ve çizelgeler
bulunur, bu çizelgeler karışıklığı önler. Bir işin maliyetini çıkarırken önce o işe ait bir
malzeme listesi çıkarılır. Malzeme listeleri değişik şekillerde düzenlenebilir. Tablo 3.1’de
malzeme listesi örnekleri görülmektedir.

Malzeme listelerinde malzeme birim fiyatları, kullanılan miktar ve kullanılan
malzemenin özellikleri açık olarak belirtilmelidir. Bazı modellerde örneğin; yüz için birden
fazla farklı deri kullanılabilmektedir. Bunlar tabloda mutlaka belirtilmelidir.

MODEL KODU
MODEL ADI
MALZEMELER ÖZELLİK MİKTAR BİRİM
Deri
Deri
Astar
Taban astarı
Dış taban
Fort
Bombe
Saya ipi
Saraç ipi
Bağcık
Aksesuar
Kapsül
Pet
Pet
Monte makine ilacı ön
Monte makine ilacı arka
Solüsyon
Temizleme suyu
Fırça
Taban yapıştırıcısı
Neopren
Zımpara şeridi
Monte çivisi
Kutu
Diğerleri
Diğerleri

Tablo 3.1: Malzeme listesi
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Alınan siparişe göre Tablo 3.1’de görüldüğü gibi model kodu ve model adı mutlaka
yazılmalıdır. Malzeme listesi bir çift ayakkabıda harcanan tüm malzemeler için kullanılır.
Bazı sarf malzemeler tüm ayakkabılar için aynı olabilir. Örneğin; yapıştırıcılar, çivi, kutu vb.
bile olsa bu tür ortak kullanımlı malzemelerde bir çift için ne kadar kullanılmışsa malzeme
listesi şeklinde düzenlenen tabloda belirtilmelidir.

Ayakkabı; çok farklı gruplardan malzemelerin birleşiminden oluşur. Bunlar; taban,
ökçe(topuk), saya malzemeleri ve diğerleridir. Maliyet olarak en büyük yekûnu saya
malzemeleri tutmaktadır. Şekil 3.1’de ayakkabı malzemelerinin maliyet dağılımı
görülmektedir.

Şekil 3.1: Ayakkabı malzemelerinin maliyet dağılımı

Şu nedenlerden dolayı maliyet hesapları çok önemlidir:

 Saya, ayakkabının toplam maliyeti içerisinde maliyetin en büyük kısmıdır. Bu
bilgiyle satış fiyatını belirlemek için satış departmanına sağlanacak başlangıç
maliyetini hazırlamak üzere belirli verilere ihtiyaç duyulur.

 Firmanın kâr etmesi kesin maliyete bağlı olacaktır.
 Harcanacak deri miktarı hesaplanarak şirketin ne kadar deri alacağı belirlenir.

Malzeme Yönetimi ve hesaplamaları sayesinde stok değer ve seviyelerini izlemek ve
yönetmek kolay olur. Malzeme miktarı hesabı ile müşterilerin beklentileri zamanında
karşılanır, döküm maliyetleri kontrol edilebilir.

3.6. Saya Maliyeti

Ayakkabı imalatında tek maliyet hazırlanabildiği gibi model, saya, monte ve finisaj
olarak ayrı ayrı da maliyet hesaplanır.

Maliyete etki eden unsurlar ve maliyet hesaplama teknikleri yukarıda anlatılanın
aynısıdır.
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Saya için maliyet hesaplamada gene tablo şeklinde malzeme listesi hazırlanarak bir
çift saya için birim maliyeti hesaplanır.

Saya kullanılan deri meşin, astarlık bez, takviye şeridi, solüsyon, neopren, lateks,
iplik, iğne, tela, kapsül, rivet vb. bütün malzemeler hesaba katılarak saya maliyeti hesaplanır.

Sayada kullanılacak yüzlük ve astarlık malzemelerin hesaplanmasında çok farklı
metotlar kullanılmaktadır. Günümüzde bilgisayar yardımı ile ıstampaya göre takımlama ve
saya malzeme hesabı yapılmaktadır. Hesaplama işleminin mantığı bilgisayarla ya da çizerek
hesaplama yöntemi ile aynıdır. Bütün yöntemlerde kullanılan hesaplama yöntemi “Roos
Yöntemi” ya da “Paralel Kenar Yöntemi” olarak adlandırılan yöntemdir.

3.7. Saya Malzeme Miktarı Hesaplamaları

Kesici, ne kadar malzemeye ihtiyacının olduğunu ve işveren de kesicinin ne kadar
malzeme harcayacağını bilmelidir.

Eğer kesici için materyal az ise kesici kesim işini yerine getirmekte zorlanacaktır.
Fakat gerekli malzemeden fazlası da kesiciye verilirse kesicinin malzemeyi bol kullanarak
malzemeyi atık hâle getireceği de göz ardı edilmemelidir.

Maliyetlendirmenin amacı; model çıkarıldığında kullanılacak malzemenin alanını
kesin olarak önceden belirlemektir. Bu işlem için model ıstampalarından yararlanılır. Şekil
2.11’de harcanacak malzeme miktarını belirlemek için kullanılan ıstampaya ait parçalar
görülmektedir.

3.7.1. Paralel Kenar Yöntemiyle Tahmini Malzeme Sarfiyat Hesabı

Paralel kenar yöntemi ile maliyetlendirme yaparken milimetrik kâğıt (kareli kâğıt),
model ıstampaları, cetvel, kalem, silgi, 90o gönye, hesap makinesi kullanılır (Şekil 3.2),
(Şekil 3.3), (Şekil 3.4).

Şekil 3.2: Malzeme hesabında kullanılan aletler Şekil 3.3: Malzeme hesabı için ıstampa
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Maliyet çıkarılırken şu üç başlığa dikkat edilir:

 Model uyumu
 Malzeme çeşidi
 En ekonomik kesimin nasıl yapılacağı

a. Boş milimetrik kağıt b. Milimetrik kâğıdın çizim yapılmış hâli
Şekil 3.4: Maliyetlendirmede kullanılan milimetrik kâğıt

Deriler

Doğal derilerin problemi iki derinin aynı özellikte aynı görünüme sahip olmamasıdır.
Derinin bu dezavantajı maliyetlendirme hesabı yapılırken göz önünde tutulmalıdır.

3.7.2. Maliyetlendirme Çeşitleri

Her fabrikaya göre değişiklik gösterir. Çok farklı metotlar vardır. Bütün bu metotlarda
ortak olan özellik, paralel kenar yöntemi kullanılmasıdır.

 Istampaların Kareli Kâğıt Üzerine Çizilmesi

 Model ıstampalarının merkezinden iki noktasını işaretleyiniz ve bunları
birbiri ile birleştirerek merkez çizgisi çiziniz (Şekil 3. 5).

 Şablonları paralel olarak muhafaza etmeye yardım etmek üzere
yerleştirme için kareli kâğıt veya grafik kâğıdı kullanınız (Şekil 3. 6).

 Her bir ıstampa parçası kareli kâğıda sıra ile birbirine 180o veya 0o açı ile
yerleştirilir ve çizilir (Şekil 3. 7).

 Kesin ve tekrarlanabilir bir yerleştirme kullanınız.
 Şablonları paralel tutunuz. Şablonlardaki çizgi bunun için yardımcı olur.



26

Şekil 3.5: Istampaların paralel kenar oluşturacak şekilde dizilişi

 Şablonları çevirmeyiniz ve hep aynı yüzü kullanınız. Ters yüzü
kullanmayınız.

 Yerleştirme gerekliyse şablonları 180o çeviriniz fakat yerleştirmede
paralel olmalarını sağlayınız.

 Saya ve astar ıstampa parçaları aynı anda hesaplanmaktadır. Tablonun sol
tarafında saya, sağ tarafında astar ıstampaları hesaplanacaktır.

 Burada dikkat edilecek olan en önemli şey ıstampalar arasında en az
boşluk kalmasıdır. Bu bize en az israfı verecektir. Istampayı doğru
yerleştirmenin başlıca sebebi kesicinin en ekonomik yerleştirme şeklini
bulmasıdır. Boşa sarf edilecek en az miktarı bulmaya çalıştığımızı
unutmayalım.

 Yerleştirme hesaplama amaçlıdır ve kesim yapan kimseler için nasıl
kesebilecekleri ile ilgili bir örnek olarak kullanılamaz. Yerleştirme
kullanımı yalnızca “ilk atık” içeren şablonun alanını kapsar. Kesim işi
kesicinin tercihine göre yapılır.

Istampaların çizimi bittikten sonra paralel kenar çizilerek bir çift ıstampaya gidecek
alan hesaplanır. Tüm model ıstampaları için bu işlem yapılmalıdır. Şekil 3. 8’de gamba için
yerleştirme şekli görülmektedir.
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Şekil 3.6: Milimetrik kâğıt

Bunu yapmadaki amaç bir çift ıstampanın deri atıkları ile birlikte toplam deri alanını
bulmaktır. Bu bulduğumuz alandan yola çıkarak bir çift ayakkabıya gidecek malzemenin
maliyetinin hesabını yapabiliriz. Bundan yararlanarak aldığımız siparişin deri hesabını
yapabiliriz.

Daha sonra bu malzeme hesabı üzerine işçilik, elektrik, makine giderleri gibi
harcamaları ekleyip toplam maliyeti çıkartabiliriz.

3.7.3. Deri Malzeme Hesapları

Deri saya maliyet hesabı aşağıdaki gibidir.

“Şablonları Ölçeklendirme Yöntemi” konusunda tanımlandığı gibi şablonların
yerleştirilmesi (birinci) ilk atık veya kaçınılmaz (kilitli) atıkları içerir.

İkinci atık tablosu kullanılarak ortalama şablon numarası ve deri numarası arasındaki
ilişkiyi tanımlayan yüzde oranı (payı) eklenmelidir.

Derinin şekli ve tipi için bir pay eklenmelidir. (Derinin kesim derecesi veya kalitesi
için bir pay eklenmelidir.)

Derinin ölçümünde herhangi bir kesin olmayan durum için kesim alan payını
ayarlamak gerekmektedir. Dericilerin ölçümleri kesin olmayabilir.

Dizinin ortalama ayakkabı numarası için ölçek sayısını ayarlamanız gerekmektedir.
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Şekil 3.7: Milimetrik kâğıt üzerine yüz ıstampasının yerleştirilişi ve paralel kenar oluşturma

Bu metodun altı aşamasının her biri ileriki sayfalarda daha detaylı verilmiştir.

Bütün sayıları kaydetmek için hazırlanan form Tablo 3.2’deki şekildedir. Tablo 3.2
yöntemi izlemenize yardımcı olmak için çalışılan bir örneği içermektedir:
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Şekil 3.8: Gambaları milimetrik kâğıda yerleştirme şekli
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SAYA MALZEME İSİMLERİ DİZAYN NO:

KALIP NO:

SAYA PARÇALARI ASTAR PARÇALARI

KISIM

K
E

N
A

R

Y
Ü

K
S

E
K

L
İK

Ö
L

Ç
Ü

M

P
A

R
Ç

A
A

D
E

D
İ KISIM

K
E

N
A

R

Y
Ü

K
S

E
K

L
İK

Ö
L

Ç
Ü

M

P
A

R
Ç

A
A

D
E

D
İ

MASKARET 24,9 7,92 197,3 2 YÜZ 27,7 21,3 590 2

YÜZ 28,3 14,6 413,1 2 GAMBA (İÇ) 29,5 13,1 386,4 2

GAMBA (İÇ) 24,9 14 348,6 2 GAMBA
(DIŞ)

19,2 14,6 281 2

GAMBA (DIŞ) 24,9 13,7 324,4 2 ÇORAPLIK

FİLATO DİL

DİL 9,75 9,75 95 2

KIYILIK

AYNA

TOPLAM: 1378,4 cm2

13,78 dm2
10 TOPLAM: 1257,4 cm2

12,574 dm2
6

AYAKKABI NO : TARİH:

 Kısım bölümüne ıstampa parçalarının isimleri yazılır.
 Tabloda kenar yazan kısma paralel kenarının uzun olan kısmının birim ölçüsünü

yazınız.
 Tabloda yükseklik yazan kısma paralel kenarın yüksekliğinin birimi yazılır.
 Ölçüm alanına kenarla yüksekliğin çarpımı bulunup yazılır.
 Ölçüm alanının içerisine giren ıstampa parça adetleri yazılır.
 En son çıkan sonuçları santimetre kareden desimetre kareye çeviriniz.
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 İkinci Atık Yüzde Oranını Ekleme (E değeri)
Şablon ölçümü şimdi tamamlanmıştır ve dm2 olarak ifade edilen sayaların bir
çiftinin ölçüm alanı ile verilen bir sayıya sahip olmalısınız. İkinci atık alanı
eklememizin sebebi, ayakkabı için kullandığımız deride hiç bir saya parçasında
kullanamayacağımız yerlerinin olmasından dolayı eklenen kat sayıdır.

Şimdi, ikinci atık yüzde oranını eklemek için aşağıdaki yöntemi izleyiniz.

o Bir ayakkabıdaki şablonların sayısını hesaplayınız.
o Sayanın bir çiftinin ölçüm alanını bir ayakkabıdaki şablonların

sayısına bölünüz. Bu, size bir çiftteki her şablonun ortalama
alanını verir. Bu sayı bir çift ayakkabıya gidecek yaklaşık deri
miktarı (dm kare) tablosunda kullanılan sayıdır.

Örneğin; Birinci atık yüzde oranı tablosunda ölçüm alanı her çift için 13,78 dm2 idi.
Örnekteki her çiftte on kısım vardı. Fakat her ayakkabı için beştir. Ayakkabıları çift olarak
düşündüğümüzde dört gamba, iki yüz, iki filato, iki maskaret, iki dil vardır. Bu nedenle
ölçüm alanı beşe bölünerek bir çiftteki her şablonun ortalama alanı 2,75 dm2 bulunur ( Tablo
3.3)

o Daha sonra ölçülen ayakkabı için kullanılacak derilerin ortalama
alanını bir çift ayakkabıya gidecek yaklaşık deri miktarı (dm2)
Tablo 3.4’te yaklaşık deri alanlarının verildiği tablodan seçilir.

Bu alan fabrikaya göre değişiklik gösterir. Bu alan fabrikanın aldığı deri ortalama
alanıdır. Bilindiği gibi deriler rulo hâlinde tabakhanelerden veya deri satıcılarından satın
alınır. Model için alınan derilerin ruloları içerisindeki deri miktarının desimetre kare olarak
ortalamasıdır.

o Ortalama şablon ölçüm alanı sol taraftaki kolonlarda bulunabilir
ve ortalama deri numaraları tablonun üst kısmında sıralanmıştır.

Örneğin: Önceki örneğimizdeki ortalama alanı (13,78 dm2) alalım. Derinin tipini
düşünerek ortalama olarak 139,3 dm2 kullanmaya karar verdiğinizi varsayın. Bu nedenle
şablonun ölçüm alanına % 22,5’luk bir ilave yapmaya gerek vardır. Ölçüm alanı; 13,78 dm2

22,5 ile çarpılır ve yüze bölünürse yüzde oranına dönmek için cevap 3,10 dur. Bu değeri
13,78 dm2 ile toplarsak cevap 16,88 dm2 olur.

Bu sayı (değer)=Ölçüm Alanı + İkinci Artık Payı
Çizelgede değerleri kesin olarak eşleştiremezsiniz, interpolasyon yöntemini

uygulamalısınız.
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DERİ SAYA ALAN PAYLARI

AYAKKABI NO: DİZAYN NO: KALIP NO:

SAYA ASTAR

A. Her çift için ölçüm alanı (ilk atık alanında içeren)

B. Her ayakkabının parça sayısı

C. Her çift parçaların ortalama alanı (A / B)

D. Derinin ortalama alanı

E.İkinci atık 22,5 %

F. TEMEL PAY (A + E)

13,78

5

2,75

139,3

3,10

16,88

G. Derinin tipi için ayarlama ( Fx0,02 )
H. Kesim derecesi için ayarlama Derece 2 = (Fx0,11)
I. Alan ölçüm hatası için ayarlama(F x 0,013)
J. Sipariş ortalama numarası / takımlama artışı için ayarlanan
numara 9= (Fx0.023)
K. Toplam ayarlama (G+H+l+J)

0,337

1,856

0,219
0,388

2,80

L. Her çift için toplam pay (F + K) 19,68

Tablo.3.3: Deri saya alanı payları



33

ISTAMPALARI

N

ORTALAMA

ÖLÇÜSÜ

BİR ÇİFT AYAKKABIYA GIDECEK YAKLAŞIK DERİ
MİKTARI

(dm2 )

dm2 Ft2 27.87 37.16 46.45 55.74 65.03 74.32 92,9 111.4 139,3 185,8 232,2 278,7

0,47

0,7

0,93

0,05

0,08

11,5

22,2

23

23,8

21,7

22,4

23

21,5

22

22,5

21,3

21,8

22,3

21,2

21,6

21,9

21,1

21,4

21,7

21

21,2

21,3

20,9

21,1

21,3

20,8

21

21,2

20,7

20,9

21

20,7

20,8

20,9

20,7

20,7

20,8

1,16

1,39

1,63

0,13

0,15

0,18

24,7

25,5

26,3

23,6

24,2

24,9

23

23,5

24

22,6

23

23,4

22,3

22,7

23

22,1

22,4

22,7

21,7

22

22,3

21,5

21,7

22

21,3

21,5

21,7

21,1

21,3

21,4

21

21,1

21,2

20,9

21

21,1

1,86

2,32

0,2

0,25

27,2

28,8

25,5

26,7

24,5

25,5

23,8

24,7

23,4

24,1

23

23,6

22,5

23

22,2

22,6

21,9

22,2

21,5

21,8

21,3

21,5

21,2

21,3

2,79

3,25

0,3

0,35

30,5

32,2

28

29,3

26,5

27,5

25,5

26,3

24,8

25,5

24,2

24,9

23,5

24

23

23,4

22,5

22,8

22

22,2

21,7

21,9

21,5

21,7

3,72

4,18

0,4

0,45

33,8

35,5

30,5

31,7

28,5

23,5

27,2

28

26,2

26,9

25,5

26,1

24,5

25

23,9

24,3

23,2

23,5

22,5

22,7

22,1

22,3

21,9

22

4,65

5,11

0,5

0,55

37,2

38,8

33

34,2

30,5

31,5

28,8

29,7

27,6

28,4

26,8

27,5

25,5

26

24,7

25,1

23,8

24,2

23

23,2

22,5

22,7

22,2

22,3

5,57

6,04

0,6

0,65

42

45,3

35,5

36,7

32,5

33,5

30,5

31,3

29,1

29,8

28

28,6

26,5

27

25,5

25,9

24,5

24,8

23,5

23,7

22,9

23,1

22,5

22,7

6,5

6,97

0,7

0,75

48,7

52

38

39,5

34,5

35,5

32,2

33

30,5

31,2

29,2

29,9

27,5

28

26,3

26,7

25,2

25,5

24

24,2

23,3

23,5

22,8

23

7,43

7,9

0,8

0,85

55,3
42

44,1

36,5

37,5

33,8

34,7

31,9

32,6

30,5

31,1

28,5

29

27,2

27,5

25,8

26,2

24,5

24,7

23,7

23,9

23,2

23,3

8,36

8,83

0,9

0,95

47

49,5

38,5

40

35,5

36,3

33,4

34,1

31,7

32,4

29,5

30

28

28,4

26,5

26,8

25

25,2

24,1

24,3

23,5

23,7

9,29 1 52 42 37,2 34,8 33 30,5 28,8 27,2 25,5 24,5 23,8

11,61 1,25 52 43,8 38,4 35,6 33 30,9 28,3 26,7 25,5 24,7

13,94 1,5 52 44,9 39,6 35,5 33 30,5 28 26,5 25,5

18,58 2 52 42 37,2 33,8 30,5 28,5 27,2

Tablo.3.4 Bir çift ayakkabıya harcanacak yaklaşık deri miktarı (dm2)



34

Satırdaki ölçüler fabrikanın aldığı deri desisine göre farklılık gösterir. Bu sayıyı
ayakkabı üreticisi kendisi belirler.

Sütundaki sayıları ise deri saya payları çizelgesindeki C değeri alınır.
Ft kareleri İngiliz ölçü sisteminde kullanılır.
Bulunan değerler yüzde olarak alınıp ıstampa saya alanının üzerine eklenir.

 Derinin Tipi ve Şekli İçin Pay Ekleme (G Değeri)

Deriler her türü farklı şekil ve tiptedir ve renkleri sıklıkla siyahtan daha farklıdır. Bu
pay, değişik sonuçlar üretecek farklı şekilleri ifade etmenin matematiksel bir yolunu
sağlamayı amaçlar.

Yani baskılı bir derinin üstünden bir çift ayakkabı çıkartmak istiyoruz bir çift
ayakkabının sağ ve sol tekinin birbirine benzemesi gereklidir. Bunu yaparken düz, tek renkli
derilerde olduğu gibi derinin her yerini kullanamayız farklı yerlerini kullanmak zorunda
kalabiliriz Derinin farklı yerlerini kullanırken sarfiyat meydana gelecektir, derinin tipi ve
şekli için pay eklemek gerekir. Tablo 3.5, farklı tip deriler için kat sayıları vermektedir.

SİYAH KAHVERENGİ RENKLER

SAYA DERİLERİ

RUGAN

DANA

KUZU

BASKILI DÜZGÜN YÜZEY DÜZGÜN YÜZEY

KEÇİ DERİSİ

PARLAK YÜZEYLİ OĞLAK

SÜED DANA

SÜET OĞLAK

SÜET KOYUN

YARMA SÜET

0

0,01

0,01

0

0,01

0,01

0,03

0,05

0,05

0,1

0,05

0

0,02

0,02

0

0,02

0,01

0,04

0,05

0,05

0,1

0,05

0

0,03

0,03

0

0,03

0,01

0,04

0,05

0,05

0,1

0,05

ASTAR DERİLERİ

KEÇİ

DANA

KOYUN

OĞLAK

0,02

0

0,05

0,01

0,02

0

0,05

0,01

0,02

0,05

0,01

0,01

Tablo.3 5: Derinin tipi ve şekli için pay ekleme tablosu
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Yöntem:
o Derinin tipini seçip aşağıdaki kat sayıya bakınız.
o (Ölçüm Değeri + İkinci Atık Payı ) F x kat sayı işlemini yapınız.

Örneğin: İkinci kısımdaki hesaplamaların sonucu olan 13,78 dm2 değerini alalım.
Deri tipinin kahve rugan olduğunu varsayalım. Bu tip deri için katsayı +0,02’dir

16,88 x 0,02= 0,337’dir.
Bu değer tabloda G olarak gösterilmiştir.

 Kesim Derecesi Kat Sayısı (H Değeri)

Bu yara izleri dikenli tel izleri, damga izleri, kasap izleri gibi derilerde bulunan
kullanılmayan bölümler için düşünülen bir paydır.

Bir veya iki örnek derideki kullanılmayan alan dm2 olarak işaretlenip ölçülebilir.
Derilerin dağılımı, ölçümsel bir oranla derecelendirilebilir ve 'deri dereceleri' için tablo
kullanılabilir.

Yöntem:
a-Deri dağılımına girip kalite derecelerine göre sıralayınız.
b-Kullanılan derinin derecesinin karşısındaki kat sayıyı okuyunuz.
c-Temel payı (F) bu kat sayı ile çarpınız.
Örneğin: Bulunan temel pay değerini; 16,88'i alalım. Derinin derecesinin iki olduğunu

varsayarsak bu derece için kat sayı +0,11 'dir.
(H)sonuç:16,88x(+0,ll) = l,856'dır.
Tablo 3.6’daki Deri Kalite Tablosundan bakılır.

Kalite Derecesi Derinin Kullanılamayan

Kısımları

Ortalama

Atık

Kat Sayı

0 2,50% xxxxxxxx 0

1 2,5% - 7,5% 5% 0,05

2 7,5%-12,5% 10% 0,11

3 12,5%-17,5% 15% 0,18

4 17,5% -22,5% 20% 0,25

5 22,5 ve üstü xxxxxxxx xxxxxxxx

Tablo 3.6: Deri kalite değerleri



36

 Alan Ölçüm Hata Payını Ekleme (1 Değeri)

Bazen deri satıcılarının ölçümü ile gerçek alan ölçümü farklıdır. Herhangi bir hata
aşağıdan çok yukarıya doğru olma eğilimindedir. Bu nedenle tarama aleti kullanılarak bir
kontrol ölçümü yapıldığında meydana gelecek farkı, alan hata kat sayısı olarak bulabiliriz ve
sonuç aşağıdaki şekilde ifade edilebilir:

Alan Hata Kat Sayısı = Deri Üreticisi Alanı- Gerçek Alan
Deri Üreticisi Alanı

Bu, diğer alan kat sayısıdır. Bu alan kat sayısı payı temel pay (F) ile alan kat sayısının
çarpıntıyla hesaplanabilir ve sonuç alandaki kaybı karşılama miktarıdır.

Örneğin, temel payı 16,88 alalım. Deri üretici alanın 223 dm ve gerçek ölçümün 220
dm2 olduğunu varsayalım.

Alan Hata Kat Sayısı = 223 - 220 = 0,013
223

Hesaplama; temel pay ile çarpılarak bulunur. 16,88 x 0,013 = 0,227

 Siparişin Ortalama Numarası İçin Ayarlama: (J Değeri)
Kullanılan derinin miktarı açık olarak ayakkabı olacak numaralara göre değişecektir.

Eğer birden çok takımlama yapılırsa bu yine bir fark meydana getirecektir. Bu nedenle her
siparişi, ortalama numara ve takımlama için ayarlama ihtiyacı duyulur. Bunun için sipariş
ortalama numara ayarlama kat sayı tablosuna bakılmalıdır.

Yöntem:
Örnek;
Ayakkabı siparişlerinin ortalama numarasını bulunuz.

Herhangi bir yöntemle de bulabilirsiniz. Aşağıdaki yöntemi uygularsanız sonuca
çabuk ulaşabilirsiniz.

Örneğin:

Numaralar: 41+42+43+44 sipariş aldığımız asorti miktarı
Çiftler: 12 12 36 30

Numara x Çift : 492+504+1548+1320 = 3864  Ortalama Numara: 3864 / 90= 42,9
En yakın numara: 43 olarak alınabilir.
43 numaranın tablodaki karşılığına bakarsanız yaptığınız ayakkabı çeşidine göre kat

sayıya ulaşabilirsiniz.
Örneğin: Erkek 43 numara için kat sayı 0,023’tür.
Önceki örnekten 16,88 temel paydır.
16,88 x 0,023 =0,388 dm2 olur.

Numune kalıp yapım numaraları Tablo 3.7 numune kalıp yapım ve numaraları
verilmiştir.

Bayanda: 36
Erkekte: 42
Çocukta: 30
Bebekte: 25 olarak alınmıştır.
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PARİS POİNT
SİSTEMİ

BEBEK ÇOCUK BAYAN ERKEK

22 —0,132

23 —0,086

24 —0,043

25 0

26 0,042

27 0,085 -0,106

28 0,128 -0,071

29 0,171 -0,035

30 0,216 0

31 0,256 0,035

32 0,07

33 0,106 -0,087

34 0,141 -0,058

35 -0,03

36 0

37 0,029

38 0,057 -0,099

39 0,087 -0,074

40 0,116 -0,049

41 0,146 -0,025

-42 0,174 0

43 0,203 0,023

44 0,05

45 0,074

46 0,099

47 0,124

48 0,148

Şimdi dört pay birbirine eklenebilir ve bunlar bu özel sipariş için sonuç kesici payını
üretmek üzere temel paya ilave edilir. Açık olarak diğer siparişler numara, tip, derinin kesim
derecesi, ortalama numarasına göre temel paya eklemek için farklı ilaveler gerektirir.

İşlemlerin yapıldığı tablo örnekleri tablo 3.8 ve 3.9’da deri saya alan payları
verilmiştir. Tablo içeriğindeki kısım bölümüne ekleme veya çıkarma yapılabilir.
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SAYA MALZEME İSİMLERİ DİZAYN NO:

KALIP NO:

SAYALAR ASTARLAR

KISIM

K
E

N
A

R

Y
Ü

K
S

E
K

L
İK

Ö
L
Ç

Ü
M

P
A

R
Ç

A
A

D
E

D
İ KISIM

K
E

N
A

R

Y
Ü

K
S

E
K

L
İK

Ö
L
Ç

Ü
M

P
A

R
Ç

A
A

D
E

D
İ

MASKARET YÜZ

YÜZ GAMBA (İÇ)

GAMBA (İÇ) GAMBA (DIŞ)

GAMBA (DIŞ) ÇORAPLIK

FİLATO DİL

DİL

KIYLIK

AYNA

TOPLAM TOPLAM

EBAT: TARİH:

Tablo3.8: Saya ve astar yazılım tablosu

3.7.4. Tekstil ve Suni Deri Malzeme Hesapları

Yukarıda deri hesabı için yapılan tüm işlemler tekstil ve suni deri hesabında da
kullanılır. Tablolardaki değişmelere dikkat etmek gereklidir.
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DERİ SAYA ALAN PAYLARI

AYAKKABI NO DİZAYN NO KALIP NO

SAYA MALZEMESİ:
ASTAR MALZEMESİ:

SAYA ASTAR

A. Her çift için ölçüm alanı (ilk atık alanında içeren)

B. Her ayakkabının parça sayısı

C. Her çift parçaların ortalama alanı (A / B)

D. Derinin ortalama numarası

E.İkinci atık

F. TEMEL PAY (A + E)

G. Derinin tipi için ayarlama ( ……xF)

H. Kesim derecesi için ayarlama Derece = ( …..xF)

l. Alan ölçüm hatası için ayarlama( …..xF)

J. Sipariş ortalama numarası/ takımlama artışı için ayarlanan numara
---( ---xF)
K. Toplam ayarlama (G+H+I+J)

L. Her çift için toplam pay (F+K)

M. Her düzine çift için pay (L x12)

Tablo 3: 9 Deri saya alan payları

3.7.5. Taban Maliyeti

Ayakkabılarda kullanılan tabanlar, farklı üretim biçimlerinde olur. Enjeksiyon tabanlar
direkt ayakkabıya uygulanır, hazır tabanlar dışardan alınarak kullanılır. Kösele ya da neolit
şeklinde taban malzemeleri ise yarı mamul şeklinde satılır. Ayakkabı imal eden işletmelerin
ekseriyeti tabanları taban imal eden ayakkabı yan sanayicilerinden alır. Son yıllarda tüm
ayakkabı işlemlerinin işletmede yapıldığı büyük firmalar da ortaya çıkmıştır.

3.7.6. Ökçe Maliyeti

Fantezi ve zenne tür ayakkabılarda ökçe tabana sonradan ilave edilir. Müşteri
isteklerine göre işletmede ya da dışarıdan temin etme yoluna gidilir. Özellikle fantezi
ayakkabılarda ökçe maliyeti ayakkabı satış fiyatını ciddi bir şekilde etkiler.

Birim maliyet ve satış fiyatı belirleme işletmenin kararlılığı ve rekabet gücü için
önemlidir.
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MODEL KODU

MODEL ADI

MİKTAR

HAM MADDE VE MALZEMELER Birim Miktar Birim Fiyat
(Ytl)

Toplam

YÜZLÜK DERİ (Vidala) dm2 22 0,47 10,34

ASTAR (keçi glase) dm2 25 0,335 8,38

TABAN ASTARI çift 1 0,45 0,45

POLİÜRETAN TABAN çift 1 3,55 3,55

FORT çift 1 0,29 0,29

BOMBE çift 1 0,29 0,29

MOSTRA PEDİ (3 mm) çift 1 0,02 0,02

YALDIZ ETİKET çift 1 0,0054 0,01

YAPIŞTIRICI MONTE İÇİN gr 50 0,01 0,50

ÇİVİ adet 40 0,007 0,28

SOLÜSYON gr 25 0,004 0,10

FİNİSAJ MALZEMELERİ gr 15 0,005 0,08

BAĞCIK çift 1 0,5 0,50

KUTU +KOLİ+BANT adet 1 0,5 0,50

MALZEME GİDERLERİ TOPLAMI 25,28

Maliyet Hesaplarken İşlem Sırası %
İşçilik 25 6,32 YTL

İşletme ve İdari Masraflar 10 2,53 YTL

Amortisman 3 0,76 YTL

Elektrik 7 1,77 YTL

Kâr 25 6,32 YTL

KDV 18 4,55 YTL

SATIŞ FİYATI 47,52 YTL

Tablo 3.10: Bir çift ayakkabı için örnek maliyet hesabı

Tablo 3.10’da bir çift ayakkabı için örnek olarak hazırlanmış maliyet hesabı
görülmektedir. Bir çift ayakkabı için malzeme giderleri bulunduktan sonra işçilik, işletme ve
idari masraflar vb. giderler ilave edilir. Bulunan fiyata kâr payı eklenerek satış fiyatı bulunur.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Maliyet Hesabı

İşlem Basamakları Öneriler

 Bir çift merdane ıstampası alınız.
 Astarlık parçaları ayırınız.
 Yüzlük parçaları ayırınız.

 Milimetrik kâğıt ve diğer araç
gereçleri temin ediniz.

 Saya malzemesi alan hesabı için
gerekli olan uygun bir masa, hesap
makinesi, cetvel, bant ve kalem temin
ediniz.

 Roos metoduna göre saya malzeme
hesabı yapınız.

 Her bir saya parçasını ross metoduna
göre milimetrik kâğıda çiziniz.

 Paralel kenar metoduna göre alan
hesabı yapınız.

 Tablolara göre ilgili hesaplamaları
yapınız.

 Tablo 3.10’a göre bir çift ayakkabı için
örnek maliyet ve satış fiyatı
hesaplaması yapınız.

 Her malzeme için birim fiyat
araştırması yapınız.

 Bir çift ayakkabı için malzeme gider
hesabı yapınız.

 Satış fiyatını etkileyen diğer unsurları
hesaplayınız.

 Birim maliyeti hesaplayınız.
 Kâr payı koyarak satış fiyatını

belirleyiniz.
 Toplam kaç çift ayakkabı üretilecekse

siparişe göre toplam maliyeti bulunuz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A. OBJEKTİF TEST (ÖLÇME SORULARI)

Aşağıdaki cümleleri doğru (D) veya yanlış (Y) olarak değerlendiriniz.

1. ( ) Satış fiyatına kâr koymaya gerek yoktur.
2. ( ) Amortisman işletmede bir iş için kullanılan makinelerin 1 saatlik çalışma ömrü ile

belirlenir.
3. ( ) Ayakkabı üretiminde sayanın fiyata etkisi yaklaşık olarak % 43’tür.
4. ( ) Saya parçalarının alan (desi) hesabında paralel kenar yöntemi

kullanılmalıdır.
5. ( ) Önce toplam maliyet, sonra birim maliyet bulunur.
6. ( ) Malzeme giderleri bulunduktan sonra kâr ilave edilerek satış fiyatı bulunur.

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 uygulama testine geçiniz.

B. UYGULAMALI TEST

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

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Evet Hayır
Maliyet Hesabı

1. Her bir ıstampa parçasını kareli kâğıda sıra ile birbirine 180o veya 0o

açı ile yerleştirip çizdiniz mi?
2. Ayakkabı imalatında tek maliyet hazırlanabildiği gibi model, saya,

monte ve finisaj olarak ayrı ayrı maliyet hesapladınız mı?
3. Paralel kenar yöntemiyle tahmini malzeme sarfiyatını hesapladınız

mı?
4. Maliyetlendirme çıkarılırken şu üç başlığa dikkat ettiniz mi?

Model uyumu,Malzeme çeşidi,En ekonomik kesimin nasıl yapılacağı
5. Yaptığınız hesaplamalarda endirekt maliyetin toplam maliyete

etkisini buldunuz mu?

DEĞERLENDİRME

Uygulamalı testteki cevaplarınızın hepsi “Evet” olmalıdır. Eğer “Hayır” cevabınız
varsa uygulamayı tekrar ediniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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MODÜL DEĞERLENDİRME

A. OBJEKTİF TEST (ÖLÇME SORULARI)

Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru (D) ve yanlış (Y) olarak değerlendiriniz.

1. ( ) Satış fiyatına kâr koymaya gerek vardır.
2. ( ) Amortisman işletmede bir iş için kullanılan makinelerin 1 saatlik çalışma ömrü ile

belirlenmez.
3. ( ) Ayakkabı üretiminde sayanın fiyata etkisi yaklaşık olarak % 70’tir.
4. ( ) Saya parçalarının alan (desi) hesabında paralel kenar yöntemi kullanılmalıdır.
5. ( ) Suni malzemenin esneme yönü vardır.
6. ( ) Kesimde başlangıç ve bitiş noktalarına uymak gerekli değildir.
7. ( ) Kesim yaparken ıstampa saya üzerine yerleştirilerek kesim yapılır.
8. ( ) Oval kesimlerde oval olan bölümün bir defada kesilmesi zorunlu değildir.
9. ( ) Kampreli kesim için çapraz ıstampasına ihtiyaç vardır.
10. ( ) Kampre makineleri ısı yardımı ile çalışmaz.
11. ( ) Kampreli sayalarda iki kesim ıstampası olur.
12. ( ) Kampreli ıstampalar paylı olarak hazırlanır.

DEĞERLENDİRME

 Sorulara verdiğiniz yanıtları cevap anahtarıyla karşılaştırınız.
 Bu modül kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı belirleyiniz.
 Yanlış cevaplandırdığınız sorularla ilgili konuları tekrar ediniz.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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B. PERFORMANS TESTİ (YETERLİK ÖLÇME)

Yaptığınız çift sandalet sayayı aşağıdaki kıstaslara göre değerlendiriniz.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Evet Hayır

1. Istampa parçalarını kontrol ettiniz mi?

2. Kampre uygulanacak ıstampaları ayırdınız mı?

3. Çapraz ıstampasını kontrol ettiniz mi?

4. Makineyi açıp, ısınmasını sağladınız mı?

5. Ayakkabı imalatında tek maliyet hazırlanabildiği
gibi model, saya, monte ve finisaj olarak ayrı ayrı da
maliyet hesaplanabilir mi?

6. Paralel kenar yöntemiyle tahmini malzeme sarfiyatı
hesaplanır mı?

7. Maliyet çıkarılırken şu üç başlığa dikkat edilir mi?
a. Model uyumu
b. Malzeme çeşidi
c. En ekonomik kesimin nasıl yapılacağı
8. Endirekt maliyet toplam maliyete etki eder.

9. Kesim masasını kesime hazır hâle getirdiniz mi?

10. Fiber çizim ıstampasını malzemenin üzerine koydunuz
mu?

11. Malzemenin esneme yönünü kontrol ettiniz mi?

12. Malzemenin desen ve şekil özelliklerine dikkat ettiniz
mi?

13. Kesim sırasında çizgi izini takip ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetlerini
tekrarlayınız.

Modülü tamamladınız, tebrik ederiz. Öğretmeniniz size çeşitli ölçme araçları
uygulayacaktır. Öğretmeninizle iletişime geçiniz.
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CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ 1 CEVAP ANAHTARI

1 Y
2 D
3 Y
4 D
5 Y
6 D

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 CEVAP ANAHTARI

1 Y
2 D
3 D
4 D
5 D

ÖĞRENME FAALİYETİ-3 CEVAP ANAHTARI

1 Y
2 D
3 D
4 D
5 Y
6 D

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI

1 D
2 Y
3 Y
4 D
5 D
6 Y
7 D
8 Y
8 D
9 Y
10 D
11 Y

CEVAP ANAHTARLARI
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