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AÇIKLAMALAR 
KOD 542TGD267 

ALAN Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi 

DAL/MESLEK Ayakkabı Üretimi  

MODÜLÜN ADI Atom Spor Saya 

MODÜL TANITIMI 
Atom spor saya ile ilgili temel bilgi ve becerilerin 

kazandırıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/16 

ÖN KOŞUL  

YETERLİK Atom spor saya modeli yapmak. 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç  
Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun, hatasız 

atom saya yapabileceksiniz. 

 

Amaçlar 
1. Atom spor saya kesebileceksiniz. 

2. Atom spor sayanın yüz ve astar parçalarını 

hazırlayarak dikebileceksiniz. 

3. Strobel makinesinde ara taban dikebileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Atölye ortamı, kesim atölyesi, saya atölyesi gibi saya 

kesiminin ve dikiminin yapıldığı ortamlar ve bu ortamda 

bulunan; kesimde kullanılan aletler, saya dikim 

makineleri. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

 Her faaliyet sonrasında o faaliyetle ilgili 

değerlendirme soruları ile kendinizi 

değerlendireceksiniz.  

 

 Modül sonunda uygulanacak ölçme araçları ile modül 

uygulamalarında kazandığınız bilgi ve beceriler 

ölçülerek değerlendirilecektir. 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 

 
Sevgili Öğrenci, 

 

Pabuç, Fars dilinden gelmiş olan bir terimdir. Pâ: ayak. Pûş ise pûşi kelimesinden 

gelen örtmek, giyinmek kökündendir. Yani örten, giyilen anlamındadır. Ayakkabı ise ayağı 

korumaya yarayan giyecek olarak bilinir. Burada pâpûş, ayakkabı isminin tam karşılığı 

oluyor. Ayağı koruması özelliğinden dolayı da genellikle deriden yapılır. Sert, kalın bir 

topuk ve tabanı bulunur. Günümüzde spor sayalarda genellikle sentetik malzemeler 

kullanılmaktadır.  

 

Yüzyıllardan bu yana kullanılan eski bir terlik yapım tekniğinin çağımızda 

uygulamasıdır atom saya. Bu yapım yöntemindeki en belirgin özellik, ayakkabıda kullanılan 

sayanın kapalı altlı (atom türü) saya olmasıdır. Bu yapımın diğer ayakkabı yapımlarından iki 

farkı vardır. Birincisi, kapalı altlı atom saya kısmen kalıplanmış gibi görülür. İkincisi, 

kalıplama sırasında önce kalıp kısmen şekillendirilip sayaya uydurulur sonra saya kalıbın 

biçimini alması için çekilir. Dikiş sırasında saya ve ara tabandaki çentikler kesinlikle karşı 

karşıya gelmelidir. Dikimde hiçbir kenar hatası olmamalıdır. Böylece sayalar kalıba 

çekilirken farklılık olmaz.  

 

Atom sayalarda saya yüzünün altını kapatan parçaya ayakkabıcılar, (ara taban) kapak 

der. 

 

Her iyi eğitimli öğrenci, bir ülkenin ekonomik ve sosyal gelişimi için anlamlı birer 

unsurdur.  

 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ– 1 
 

 
Uygun ortam sağlandığında atom spor saya kesiminin işlem basamaklarını öğrenip 

kesimini yapabileceksiniz.  

 
 

 

 

Sevgili öğrenci, Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar 

şunlardır: 

 

 Ayakkabı üreticilerine giderek atom model spor ayakkabının nasıl üretildiğini 

araştırınız. Araştırma işlemleri için internet ortamından ayakkabı üreticilerine 

ulaşabilirsiniz. 

  

1. ATOM SPOR SAYANIN KESİMİ 
 

1.1. Atom Spor Model Ayakkabının Tanımı 
 

Atom ayakkabılar sayası ve iç tabanı sıra ile dikilen altı kapalı saya türünde 

ayakkabıdır. Spor ayakkabılarından genellikle, günümüz de yapılan spor dalının özelliğine 

uygun ayakkabılar yapılmaktadır. Sentetik spor saya; deri, plastik şerit gibi parçalar ile 

kuvvetlendirilmektedir. Ek parçaların sayaya eklenmesinin amacı sayanın sağlamlığını ve 

dayanıklılığını arttırmaktır. 

 

Yumuşak tabanların, ara tabanlar ile beraberce kullanılması çarpma etkisini önlemek 

yönünden çok faydalıdır. Günümüzde spor ayakkabıları, yapılacak spor dalının ihtiyaçlarına 

göre üretilmektedir. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir. 

 

Atom ayakkabılar dıştan dikişli tekniğin benzeridir. Atom modellerde saya, taban 

astarına dikilir. Daha sonra saya ters çevrilir. Atom model ayakkabılar çok rahattır.  

Spor ayakkabılarını bazılarını kısaca tanıtacak olursak; 

 

 Eğitim Ayakkabısı 

 

Eğitim ayakkabıları genel spor yapmak için kullanılan rahat giyimli ayakkabıdır. Bu 

rahatlığı seçilen kalıbın özelliğinden ve saya malzemesinin kalitesinden kaynaklanır. Genel 

spor amaçlı olan bu modellerde taban eğimli olup topuk ve burun özel yapımlıdır. Tabanın 

yere değen kısmı iyi basarak kaymaması için dişli desende yapılır. En çok aşınacak 

zorlanacak yerler koruma önlemine alınmıştır. Taban astarı ayak yapısına uygun olup 

ortopedik ped desteklidir. Saya elemanları parçalı, renkli ve süs dikişlidir.  

ÖĞRENME FAALİYETİ– 1 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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 Basketbol Ayakkabısı  

 

Basketbol ayakkabılarını diğer tür spor ayakkabılarından ayıran özellik boğaz 

kısmının yüksek yapılmasıdır. Saya astarı takviyelidir. Zorlamaya ve aşınmaya karşı olan 

yerler destekli kuvvetli yapılır. Tabanı düzdür (Fotoğraf 1. 1). 

 

 

Fotoğraf 1.1: Basketbol ayakkabısı 

 

 Koşu Ayakkabısı  

 

Koşu ayakkabıları, koşu sırasında ayak hareketlerine uyum sağlayacak şekilde 

yumuşak ve esnek özellikte olur. Koşu ayakkabılarında iki önemli teknik özellik vardır. 

Arkanın sağlam olması; ayakkabının kulanım süresini uzattığı gibi, koşu sırasında hareket 

arttırıcı etkisinde olmasıdır. Koşarken hareket olayı, normal yürüyüşe göre çok daha fazladır. 

Bu nedenle, bu tür ayakkabıların yapımında çeşitli teknik işlemler kullanılarak ayakkabının 

arka kısmı kuvvetlendirilir. Bu amaçla ayakkabının arkası ile ortası arasındaki bölgeye 

takviyeler konulur. Ara tabanın arkasına kenarlarına deri takviyeler eklenir. Arkanın 

kuvvetlendirilmesinde, ayağın yapısı (anatomi özelliği) dikkate alınır.  

 

Çarpma etkilerinin giderilmesi veya azaltılması, koşu ayakkabılarında istenen 

özelliktir. Çünkü oluşacak çarpma kuvvetleri, koşu sırasında vücut ağırlığının 2,5 ile 3 katı 

kadar olur. Ayağın yere basması ile oluşan bu çarpma kuvvetini oldukça sönükleştiren ara 

tabandır. Koşu ayakkabısının sayası derby türündedir. Ayrıca saya pek çok yerinden 

kuvvetlendirilmiştir. Modeli süslü olanlar da vardır.  

 

Spor ayakkabılarında tasarım önemli bir etkendir. Spor ayakkabıları çorap ile giyilir. 

Bu nedenle geniş tabanlı kalıp gerekir. İki bağcık deliğinin eksen aralığı 15 mm’ dir. 

Genellikle 5 ila 6 delik olmalıdır. 

  

 Atletizm Ayakkabı  

 

Uzun atlama, kısa koşu, yüksek atlama gibi benzer atletizm dallarında giyilen 

ayakkabılardır. 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1k6vmi_7SAhUDP5oKHXQLBFUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.selsanayakkabi.com%2Fu355%2Fspor-ayakkabi%2Fjump-11537-locker-basket-si-beyaz-erkek-spor-ayakkabi.html&psig=AFQjCNFr72d8pa5Xk0wv8MFTWuFWuVBUiw&ust=1490958605404283
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 Buz Pateni Ayakkabısı  

 

Kayıcı demirleri ince uzun serbest hareketlidir. 

 

 Balerin Ayakkabısı  

 

Balerinlerin giydiği ayakkabılardır. Saya ve tabanı çok yumuşak malzemelerden 

yapılır. 

 

 Çekiç Atma Ayakkabısı  

 

Çekiç atma sporunda giyilen, altı çivisiz spor ayakkabıdır. 

 

 Hentbol Ayakkabısı  

 

El topu oyununda giyilen spor ayakkabısıdır. Tabanında özel kronpon veya ızgara 

bulunur. 

 

 Kayak Ayakkabısı  

 

Kar kayağı sporunda giyilen ayakkabıdır. Ayak bileğini kavrayarak koruyacak şekilde, 

sert sayalı yapılır. İklimsel özelliklere uygun malzemeler kullanılır (Fotoğraf 1. 2). 

 

 

Fotoğraf 1. 2: Kayak ayakkabısı 
 

 Kriket Ayakkabısı  

 

Alçak ökçeli, tabanı kauçuk ızgaralı ve bağcıklı bir spor ayakkabısıdır. 

 

 Futbol Ayakkabısı  

 

Futbol oynarken giyilen ayakkabıdır. Tabanı, çim ve toprak sahaya göre değişen 

kramponlu olarak yapılır(Fotoğraf 1. 3). 
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Fotoğraf 1. 3: Futbol ayakkabısı 

 

 Pist Yarış Ayakkabısı  

 

Ayak bileklerini koruyacak şekilde yapılır. Yüksek konçlu bir spor ayakkabısıdır. 

 

 Tenis Ayakkabısı  

 

Tenis oynarken giyilen, genellikle beyaz renkli ve kauçuk tabanlı bir ayakkabıdır 

(Fotoğraf 1. 4). 

 

 Ön bölümü güçlendirilmiş veya desteklenmiş olmalıdır.  

 Tabanın aşırı temas eden bölgeleri yumuşak malzeme ile desteklenmiş 

olmalıdır.  

 Kenarları güçlendirilmiş olmalıdır.  

 Topuk arka ve yanlarda yumuşak destek olmalıdır.  

 Burun yeterli genişlikte olmalıdır.  

 

 

Fotoğraf 1. 4: Tenis ayakkabısı 
 

https://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwis8N_Xjf7SAhXFA5oKHc5jCq8QjRwIBw&url=https://www.trendyol.com/futbol-ayakkabisi&psig=AFQjCNF3qrMefMAcVQyU_hSlrkvXgLZZGw&ust=1490959112491321
https://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRotKSjv7SAhWEYpoKHaOyAMMQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.decathlon.com.tr%2Fartengo-ts830-tenis-ayakkabisi-id_8325343.html&psig=AFQjCNF5djIZz_kwBju2tqZOTtC0WWdOOQ&ust=1490959214656488
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 Voleybol Ayakkabısı  

 

Hafif, yumuşak özellikte, ayağı kavrayan ve kaymayan spor ayakkabısıdır(Fotoğraf 1. 

5). 

 

 

Fotoğraf 1. 5: Voleybol ayakkabısı 

 

 

 Yürüyüş Ayakkabısı 

 

Bu ayakkabı; koşu ayakkabısında olduğu gibi; arka sağlamlığının yanında, çarpma 

etkilerine de dayanıklı olması istenir. Yürüyüş ayakkabısında oluşan kuvvet, vücut 

ağırlığının 1 ila 1,5 katı arasında değişir. Bu nedenle; yürüyüş ayakkabılarında, çarpma etkisi 

birinci derecede etkili değildir. Ağırlık önemli olmayıp aşınmayı önlemek için saya deriden 

yapılmalıdır (Fotoğraf 1. 6). 

 

 

Fotoğraf 1. 6: Yürüyüş ayakkabısı 
 

 Aerobik Ayakkabısı 

 

Bu spor ayakkabısında, ön denge ve çarpma etkisi, arka kısma göre çok daha 

önemlidir. Çünkü bu sporda ayakkabının ön bölümü daha çok kullanılmaktadır. Bazı aerobik 

ayakkabılarının arka kısmında dengeli özellikte yapılır. Ayağın arka kısmınınsa korunması 

gerekmektedir. 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjw4b7Njv7SAhWG1iwKHdVUAh8QjRwIBw&url=http://www.hepsiburada.com/adidas-m17492-essence-voleybol-ayakkabisi-pm-sporadim17492&psig=AFQjCNFjzsWsSoit_c5NeBL9wWaEePS4lA&ust=1490959338786881
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1.2. Atom Spor Sayanın Kesiminde Dikkat Edilecek Noktalar 
 

1.2.1. Kesim Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Ana İlkeler 

 
 Sayayı oluşturacak parçalar malzemenin uygun bölgelerinden, uygun konumda 

kesilmelidir. 

 Kesime büyük parçaların kesiminden başlanır. Daha sonra artan malzemelerden 

küçük parçalar kesilir. 

 Istampalar malzeme kaybı en düşük olacak biçimde yerleştirilmelidir. 

 Genel kural olarak genellikle saya parçaları kanadın üzerine arkadan baş 

yönünde, (sıkılık doğrultusunda) yerleştirilerek kesilmelidir. 

 

Atom spor sayalar daha çok sentetik malzemelerin bir araya gelmesi ile oluşturulur. 

Sentetik malzemeler tıraşlanmaz. Kıvırmalar ve birleştirmeler için kimyasal özelliklerine 

göre yapıştırıcılar kullanılmalıdır. 

 

Atom saya modelinde; kesim için model ıstampalarının kontrol edilmesi: 

 

 Kesim için size verilen ıstampaların eksik olup olmadığını kontrol ediniz.  

 Atom spor ayakkabı ıstampaları yüz ıstampası yedi adet ve astar ıstampası beş 

adetten oluşmaktadır (Fotoğraf 1. 8–1. 9). 

 

Kesim bittikten sonra bir çift atom spor saya on iki adet yüz malzemesi, sekiz adet 

astar parçasından oluşmaktadır(Fotoğraf 1. 7). 

 

 

 Fotoğraf 1. 7: Atom spor model ıstampa parçaları 
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Fotoğraf 1. 8: Yüz ıstampa parçaları       Fotoğraf 1. 9: Saya astar ıstampa parçaları 

 

Yüz kesimi tamamlandıktan sonra gümüş kalem ile markalama çizgilerini çiziniz. 

Markalama çizgisi bindirme ve kıvırma olacak kısımların işaretlenmesidir. 

 

1.2.2. Atom Spor Model Ayakkabının Saya Parçaları 

 
 Yüz 

 
Spor ayakkabılarında dikişin az olması istenir. Spor ayakkabılarının yüzü genelde tek 

parça olarak yapılır. Ancak sayanın belirli yerleri deri parçaları ile takviye yapılır. Bu 

modelde ise maskaret, arka parça ve atkılarla ana yüz parçasına takviye sağlanmaktadır 

(Resim 1. 1). 

 

 

Şekil 1. 1: Yüz ıstampa parçası 
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 Maskaret  
 

Sayanın veya ayakkabının ön uç kısmına burun denir. Dikilerek eklenen yüz parçasına 

maskaret elemanı denir. 

 

Spor ayakkabısındaki maskaret değişik şekillerde olabilir. Ayrıca maskaret 

ayakkabıya değişik bir güzellik verir. Fakat maskaret ayakkabının saya işçiliğini arttırır. 

Derinin en kaliteli yerlerinden kesilir. Maskaret kesimi tamamlandıktan sonra gümüş kalem 

ile markalama çizgilerini çizilir. Markalama çizgisi bindirme olacak kısımların 

işaretlenmesidir (Resim 1. 2).  

 

Şekil 1. 2: Maskaret ıstampa parçası  

 
 Atkı (Bant-Baret) 

 
Atkı, spor ayakkabıda genelde sayanın yan taraflarında kullanılır. Atkılar ayakkabıları 

kuvvetlendirir. Ayakkabıya mukavemet katar ayrıca ayakkabının güzel durmasını sağlar 

(Resim 1. 3). 

 

Şekil 1. 3 Atkı ıstampa parçaları 
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 Kelebek  

 
Kelebek, spor ayakkabıda sayanın arka kısmında kullanılır. Kelebek sayayı arka 

kısmından kuvvetlendirir. Ayakkabıya mukavemet katar ayrıca ayakkabının güzel durmasını 

sağlar (Resim 1. 4). 

 

Şekil 1. 4: Kelebek ıstampa parçası 

 
 Dil 
 
Ayakkabı bağlarının ayağı rahatsız etmemesi için bağcık bölgesi altına konan saya 

elemanıdır. Dil, saya ön yüzü ile beraber tek parça olarak yapıldığı gibi ayrı bir parça olarak 

da kesilip yüze dikilir. Dil, ayakkabının modeline göre değişik biçimde yapılabilir. Atom 

spor ayakkabı modellerinde dil ayrı bir parça olarak ön saya yüzüne dikişle eklenir. Dil 

kesiminde sıklık yönüne dikkat edilmelidir. Özellikle spor ayakkabıdaki dilin önemi 

büyüktür. (Resim 1. 5).  

 

 
 

Şekil 1. 5: Dil ıstampa parçası 

 Arka Parça 

 
Arka eleman ayakkabının arka kısımlarını dengelemek ve sayanın biçimini korumak 

için kullanılır. Ayrıca arka elemanını kuvvetlendirmek içinde fort ile takviye edilir. Fort 

kollarının kamara arkasına kadar uzaması, ayakkabıya sağlamlık verir. Hızlı yürümelerde ve 

koşma gibi hareketlerde insan ayağının ağırlaşmasından dolayı ayakkabı arka elemanının 

görevi artar (Resim 1. 6). 
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Şekil 1. 6: Arka ıstampa parçası 

 
 Kapsül Bölgesi 

 
Yüzün arka kısmı ile yan kulak uçlarının aralarında oluşan bölgeye kapsül alanı denir. 

Bu bölge, ayakkabı tasarımında çok değişik şekillerde yapılır. Spor ayakkabılarında yüz ile 

yanlar tek parça olarak yapıldığından bağcık bölgesi ayrıca tasarlanır. Kapsül yatağında 

normal ayakkabılardan farklı olarak fazla bağcık deliği kullanılır. Kapsül bölgesi 

ayakkabının görünen yerinde olduğu için düzgün kesilmeli ve düzgün dikilmelidir (Resim 1. 

7). 

 

Şekil 1. 7: Kapsül bölgesi ıstampa parçası  

 

1.2.3. Atom Spor Model Ayakkabının Saya (Astar) Parçaları 
 

Ayakkabının iç kısmının, yüz ve gamba parçalarının birbirlerine eklenmesinden 

meydana gelen, güzel olmayan görüntüsünün kapatılması, ayakkabıya giren ayağın rahat 

etmesi ve arkaya fort öne bombe konulabilmesi için sayanın içine konan malzemeye astar 

denir. Astar bu model spor ayakkabıda arka ve gambaları kaplar. Astar parçaları kesildikten 

sonra gümüş kalem veya nokta ile işaretlemeler (markalamalar) yapılmalıdır.  

 

 Gamba Astarı 

 
Atom spor sayanın gamba, arka kısım ve kapsül bölgesinin bir kısmını kapsayan 

astardır. Astar spor sayaya tulum dikişle dikilir. Gamba astarının kesilirken kulak 

kısımlarının düzgün kesilmesine dikkat edilmelidir (Resim 1. 8). 
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Şekil 1. 8: Gamba astar ıstampa parçası 

 

 Ağız Pedi 

 
Astar ile saya arasına ayakkabının arka, üst kısmına tokluk vermesi ve ayağın bileğe 

değen kısmını tahriş etmemesi için kullanılan malzemedir. Ağız pedi kesilirken malzemenin 

sayanın üst tarafına tokluk verecek şekilde (tok) kalın malzemeden kesilmelidir (Resim 1. 9). 

 

Şekil 1. 9: Ağız pedi ıstampa parçası 
 

 Destek Parçaları 

 

Spor ayakkabı imalatında kullanılan deri veya suni malzeme, kalitesi ne olursa olsun 

gerek üretim, gerekse kullanım sırasındaki zorlamalara dayanabilmesi için takviye 

edilmelidir. Üretimin her aşamasında deriye yüklenen kuvvet oldukça fazladır. Deri hem bu 

kuvvetlere dayanabilmeli, hem de deforme olmamalıdır. Özellikle spor ayakkabılarda ve iş 

ayakkabılarında ayakkabı destek malzeme seçimi toplam konforu etkileyen en önemli 

unsurlardan biridir (Resim 1. 10). 

 

Şekil 1.10: Destek parçası ıstampa parçası 
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 Dil Pedi 

 

Spor ayakkabıda dile tokluk vermesi için dil ile dil astarı arasına yerleştirilen saya 

elemanıdır. Dil pedi koyulan ayakkabılarda bağcıklar ayağı rahatsız etmez. Özellikle spor 

ayakkabılarda spor yaparken ayağın üst kısmının tahriş olmaması için dil pedi kullanılır. Dil 

pedi ıstampası dil ve dil astar ıstampasından küçüktür. Dil pedinin ayakkabı kullanımı 

sırasında toplanmaması ve dil sayası ile dil astarı arasından kaymaması için dil sayası, dil 

astarına yapıştırılmalıdır (Resim 1. 11). 

 

 
Şekil 1.11: Dil pedi ıstampa parçası 

 Dil Astarı 

 

Genel olarak yüz astarına bağlı ve yüz astarı ile birlikte kesilir. Ayakkabı modeline 

göre yüz astarından ayrı kesilenleri de vardır. Ayakkabının dili, ayakkabıyı giyen kişi 

tarafından devamlı çekildiği için dilin sayası kadar astarın yönü de önemlidir. Dil astar 

parçaları kesildikten sonra gümüş kalem ile dil astarının astar fazlalık kısımlarını 

işaretlenmelidir (Resim 1. 12). 

 

Şekil 1.12: Dil astar ıstampa parçası 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Atom saya ıstampalarını ayırınız.  Astar ve yüz ıstampalarını ayırınız. 

 Sayalık malzemeleri hazırlayınız. 

 Modelinize göre saya ve astar 

malzemesi seçiniz.  

 Malzemeyi kesim masasına kurallara 

uygun yerleştiriniz.  

 Malzemenin kusur ve hatalarını tespit 

ediniz. 

 Malzemenin kalite bölgelerini tespit 

ediniz. 

 Malzemenin sıkılık yönünü tespit ediniz. 

 Malzemenin desen ve şekil özelliklerini 

tespit ediniz. 

 Yüz parçalarını kesiniz. 

 Yüz parçalarını kurallara uygun 

malzeme üzerine yerleştiriniz. 

 Her yüz parçasının sıkılık yönüne dikkat 

ederek kesiniz. 

 El kesim bıçağınızın keskin olmasına 

dikkat ediniz. 

 Astar parçalarını kesiniz. 

 Astar parçalarını kurallara uygun 

malzeme üzerine yerleştiriniz. 

 Her astar parçasının sıkılık yönüne 

dikkat ederek kesiniz. 

 El kesim bıçağınızın keskin olmasına 

dikkat ediniz. 

 Markalama yapınız. 

 Kesilen saya elemanlarına numarasına 

göre çentik kesmeyi unutmayınız. 

 Çentik atmazsanız üzerine kalem ile 

numarasını yazınız. 

 Kontrol ve düzeltmeleri yapınız. 

 Kesilen parçaları numaralarına ve sağ 

sol çentiğine göre tasnifleyiniz. 

 Parçaları şekillerine göre ayırınız. 

 Ayrılan parçaları sayınız.  

 Kesilmiş sayaları işaretleyiniz. 

 Kesilmiş sayaları eşleştiriniz. 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 

İ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)  

 
Aşağıdaki cümleleri doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz. 

 
1. (   ) Spor model ayakkabılarda dikişin az olması gerekir. 

2. (   ) Spor ayakkabıda dile tokluk vermesi için dil ile dil astarı arasına yerleştirilen saya 

elemanına ağız pedi denir.  

3. (   ) Dilin sayası kadar astarın sıkılık yönü de önemlidir.  

4. (   ) Spor ayakkabı imalatında kullanılan deri veya suni malzeme, kalitesi ne olursa 

olsun gerek üretim, gerekse kullanım sırasındaki zorlamalara dayanabilmesi amacı ile 

takviye edilmelidir. 

5. (   ) Dil kesiminde sıklık yönü önemli değildir.  

6. (   ) Fort kollarının kamara arkasına kadar uzatılması, ayakkabının arka kısmını 

sağlamlaştırmak içindir.  

7. (   ) Atkıların ayakkabıları kuvvetlendirme özelliği yoktur.  

8. (   ) Kesime küçük parçaların kesiminden başlanır. 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız 

sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz. 

 

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz uygulama testine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST  

 

Atom spor saya modeli kesiniz. Yaptığınız uygulamayı aşağıdaki kriterlere göre 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Astar ve yüz ıstampalarını ayırdınız mı?   

2. El kesim bıçağınızı eğelediniz mi?   

3. Malzemeyi kesim masasına kurallara uygun yerleştirdiniz mi?   

4. Saya parçalarının kenarlarını pürüzsüz kestiniz mi?   

5. Saya elemanlarını sağ ve sol tek için kestiniz mi?  

6. Eşleştirme yaptınız mı? 
  

7. Saya parçalarını esneme yönüne dikkat ettiniz mi?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru işlem sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. Yapmadığınız uygulamalara için “hayır” cevabı verdiğiniz ya da 

cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar 

uygulayınız. 

  

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

Uygun ortam sağlandığında atom spor saya kesiminin işlem basamaklarını öğrenip 

kesimini yapabileceksiniz.  

   

 

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:   

 

 Ayakkabı üreticilerine giderek atom model spor ayakkabının dikiminde 

kullanılan makine çeşitlerini araştırınız. 

 Araştırma işlemleri için internet ortamından ayakkabı üreticilerine ulaşabilirsiniz 

 

2. YÜZ VE ASTAR HAZIRLAMA 
 

2.1. Saya Parçalarını Birleştirirken ve Dikerken Dikkat Edilecek 

Noktalar 
 

 Destek malzemelerinin zigzag makinesinde alın alına dikilmelidir. Dikişte 

herhangi bir hata ayağı rahatsız edecektir (Fotoğraf 2. 1). 

 

 

Fotoğraf 2. 1: Destek parçalarının birleştirilmesi 

 

 Destek malzemesinin kullanılmasının amacı, spor ayakkabıda sayanın 

dayanıklılığını artırmaktır. 

 Destek malzemeleri diğer adıyla astar malzemeleri sayaya yapıştırılırken destek 

malzemesinin her tarafı sayaya pürüzsüz yapıştırılmalıdır. 

 Destek malzemeleri saya parçaları dikiminden önce ana saya parçasına 

yapıştırılır. 

 Saya ve destek parçaları çentikleri birbiri üzerine gelmesine dikkat ediniz. 

(Fotoğraf 2. 2). 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 

ARAŞTIRMA 
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Fotoğraf 2. 2: Çentikler 
 

 Saya parçaları (maskaret, atkı, fort gibi) dikilirken destek malzemesi de ana 

sayaya dikiş ile sabitlenmiş olur.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Destek malzemelerini ve 

yüz malzemelerini 

hazırlayınız. 

 Yüz parçasının ön kısmını zig zag dikiş makinesinde 

dikiniz (Fotoğraf 2. 3- 2. 4). 

 

Fotoğraf 2. 3: Yüz saya parçası 

 Destek malzemelerini zig zag dikiş makinesinde 

dikerek birleştiriniz. 

 

Fotoğraf 2. 4: Yüz ön kısmının dikimi  

 

 İç-dış olacak şeklinde iki adet destek malzemesini 

eşleştiriniz (Fotoğraf 2. 5). 

 

Fotoğraf 2. 5: Destek saya parçaları 

 

 Destek parçalarını zig zag dikişi ile dikiniz (Fotoğraf 

2. 6). 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Fotoğraf 2. 6: Destek saya parçalarının birleştirilmesi 

 

 Zigzag dikişini dikerken destek malzemelerinin uç uça 

gelmesine dikkat ediniz (Fotoğraf 2. 7). 

 

Fotoğraf 2. 7: Destek saya parçalarının birleştirilmesi 

 

 Destek malzemesi ile yüz 

malzemesini birleştiriniz. 

 Yüz parçası ile destek parçasını çentiklerine göre 

eşleştiriniz (Fotoğraf 2. 8). 

 

Fotoğraf 2. 8: Yüz ve destek malzemelerinin görünümü 

 

 Yüz parçasına ve destek parçasına yapıştırıcı sürünüz. 

 

 Yüz parçasını ve destek parçasını dış çentikleri üst üste 

gelecek şekilde birleştiriniz (Fotoğraf 2. 9). 
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Fotoğraf 2. 9: Yapıştırıcı sürülmüş yüz ile destek 

parçasının birleştirilmesi 

 

 Yüz ve destek parçalarının birleştirilen kısımlarını 

çekiçleyiniz (Fotoğraf 2. 10). 

 

Fotoğraf 2.10: Yüz ile destek parçalarının çekiçlenmesi 

 

 Destek parçasının yüz parçasına tam yapıştığından 

emin olunuz (Fotoğraf 2. 11). 

 

Fotoğraf 2.11: Yüz ile destek parçasının kontrolü 

 

 Yüz, maskaret ve atkıları 

yapıştırıp dikiniz. 

 Yüz malzemesine, atkıya ve maskarete yapıştırıcı 

sürünüz (Fotoğraf 2. 12). 

 Yapıştırıcı kuruma süresini bekleyiniz. 
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Fotoğraf 2.12: Yüz, atkı ve maskarete yapıştırıcı sürülmesi 

 

 Maskareti yüz ile bindirme noktalarına dikkat ederek 

birleştiriniz (Fotoğraf 2. 13). 

 

Fotoğraf 2. 13: Yüz, atkı ve maskaretin birleştirilmesi 

 

 Atkıların sağ parçasını ve sol parçasına dikkat ederek 

referans çizgileri üzerine yerleştiriniz. 

 Yapıştırılan parçaları (atkılar ve maskaret) 

çekiçleyerek yapışmasını sağlayınız (Fotoğraf 2. 14). 

 

Fotoğraf 2.14: Yüz, atkı ve maskaretin birleştirilmesi  

 

 Maskaret ve yüzü yapıştırılan yerden kenara 1,5 mm 

den dikiniz (Fotoğraf 2. 15). 
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Fotoğraf 2.15: Yüz ile maskaretin dikilmesi 

 

 Maskaret parçasını yüze dikerken dönüşlere dikkat 

ediniz. Dönüşlerin simetrik olmasını sağlayınız 

(Fotoğraf 2. 16). 

 

Fotoğraf 2. 16: Maskaretin köşe dikişi  

 

 Atkı ve yüzü yapıştırılan yerden kenara 1,5 mm’den 

dikiniz (Fotoğraf 2. 17). 

 

Fotoğraf 2.17: Yüz ile atkı saya parçalarının dikimi 

 

 Atkı dikişlerinin birbirine simetrik olmasına dikkat 

ediniz (Fotoğraf 2. 18). 
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Fotoğraf 2.18: Yüz ile atkı saya parçalarının dikimi  

 

 İp kesmeden önce diğer atkının dikimine geçiniz 

(Fotoğraf 2. 19). Bu işlem zamandan ve ipten tasarruf 

etmek için yapılır. 

 

Fotoğraf 2.19: Diğer atkı saya parçasının dikimi 

 

 Dikişten sonra maskarette ve atkılardaki simetrik 

olması gereken dikişleri kontrol ediniz (Fotoğraf 2. 

20). 

 

Fotoğraf 2.20: Yüz, atkı ve maskaretin dikimi 

 

 Yüz parçasının arka 

kısmının ziğ zağ dikişi ile 

birleştiriniz. 

 Yüz parçasının arka kısmını çatmak için malzemeyi 

Fotoğraf 2. 21’deki gibi zigzag makinesine 

yerleştiriniz.  
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Fotoğraf 2.21: Yüz parçasının zigzag dikimi 

 

 Yüz parçasının arka kısmını çatmak için malzemeyi 

Fotoğraf 2. 22’deki gibi zigzag makinesine 

yerleştiriniz (Fotoğraf 2. 22). 

 

 Zigzag dikişi sırasında içi ve dış kanadın alt ve üst 

uçlarının eşit olmasına dikkat edininiz (Fotoğraf 2. 23). 

 

Fotoğraf 2.22: Yüz parçasının zigzag dikimi 

 

 Zigzag dikişinin başına ve sonuna ponteriz dikişi 

atmayı unutmayınız. 

 

Fotoğraf 2.23: Yüz parçasının zigzag dikimi  

 Saya arka parçalarının (fort, 

üst arka parça) birleştirilip 

dikiniz. 

 Üst parçaya ve kelebeğe yapıştırıcı sürünüz (Fotoğraf 

2. 24). 

 Referans çizgilerine dikkat ederek kelebeği sayanın 
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üzerine yapıştırınız. 

 Yapıştırıcı sürerken referans çizgilerinden dışarı 

taşırmamaya dikkat ediniz. 

 Yapıştırıcı sürerken fırça kullanınız. 

 Yapıştırıcının (neopren) kuruma süresini bekleyiniz. 

 

Fotoğraf 2.24: Yüz ile kelebek parçasına yapıştırıcı sürmek 

 

 Kelebek ile sayayı kollu dikiş makinesinde dikiniz 

(Fotoğraf 2. 25). 

 

Fotoğraf 2. 25: Yüz ile kelebek parçasının dikimi 

 

 Kelebeğin alt kısmını ( V şeklinde) dikiniz. (Fotoğraf 

2. 26). 

 

Fotoğraf 2. 26: Yüz ile kelebek parçasının dikimi  

 

 Fort ve sayanın arka tarafına neopren yapıştırıcı 

sürünüz (Fotoğraf 2. 27). 

 Yapıştırıcı kuruma süresini bekleyiniz. 
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Fotoğraf 2.27: Yüz ile arka parçaya yapıştırıcı sürülmesi 

 

 Fortu referans çizgilerine dikkat ederek sayanın arka 

kısmına yerleştiriniz (Fotoğraf 2. 28). 

 Atkıların ve kelebek saya parçalarının uç kısımlarının 

fortun altında kalması gerekir. 

 

Fotoğraf 2.28: Yüz ile arka parçanın birleştirilmesi 

 

 Yapıştırılan kısmı çekiçleyiniz (Fotoğraf 2. 29). 

 

Fotoğraf 2. 29: Yüz ile arka parçanın birleştirilmesi 

 

 Fortu sayaya yapıştırılan yerden kenara 1,5 mm’den 

dikiniz (Fotoğraf 2. 30). 
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Fotoğraf 2.30: Yüz ile arka parçanın dikilmesi 

 

 Fortun dikiş başlangıç ve bitiş noktalarına ponteriz 

dikişi atınız (Fotoğraf 2. 31). 

 

Fotoğraf 2.31: Yüz ile arka parçanın dikilmesi 

 

 Kelebek ve fortun dikişten sonra kırışıklık ve dikiş 

sırasında kontrolünü yapınız (Fotoğraf 2. 32). 

 

Fotoğraf 2.32: Yüz ile arka parçanın dikilmesi 

 

 Saya ile kulaklık parçasının 

birleştirip dikiniz. 

 Kapsül saya parçasına ve sayaya yapıştırıcı sürünüz 

(Fotoğraf 2. 33). 
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Fotoğraf 2 33: Yüz ile kapsül parçasına yapıştırıcı 

sürülmesi 

 

 Kapsül parçasını referans çizgilerine dikkat ederek 

saya ile birleştiriniz (Fotoğraf 2.34). 

 Kapsül saya parçasının altında maskaretin uç kısımları 

ve atkının uç kısımlarının kalacağını unutmayınız. 

 

Fotoğraf 2.34: Yüz ile kapsül parçasının birleştirilmesi 

 

 Sayayı tezgâha düz şekilde yatırarak kapsül saya 

parçasını çekiçleyiniz (Fotoğraf 2. 35). 

 

Fotoğraf 2. 35: Yüz ile kapsül parçasının birleştirilmesi 

 

 Kapsül saya parçasını sayaya yapıştırılan kısımdaki 

kenardan 1,5 mm mesafeden dikiniz (Fotoğraf 2. 36). 

 Dikişe kapsül saya parçasının üst kısmından 

başlayınız. 
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Fotoğraf 2.36: Yüz ile kapsül parçasının dikilmesi 

 

 Kapsül saya parçasını bütün kenarlarını sayaya dikiniz 

(Fotoğraf 2. 37). 

 Maskaret ve atkıların, kulaklık parçasının altına giren 

kısımlarının roda ile üzerinden geçerken dikiş hatası 

olmaması için dikkat ediniz. 

 

Fotoğraf 2.37: Yüz ile kapsül parçasının dikilmesi 

 

 Kapsül saya parçasının dikimine dıştan başlanır ve 

sonra içe dönülür (Fotoğraf 2. 38). 

 Dönüşlerde dikişlerin düzgünlüğüne dikkat ediniz. 

 

Fotoğraf 2.38: Kapsül parçasının iç kısmının dikilmesi  

 

 Dikişe başladığınız noktada dikişinizi bitiriniz 

(Fotoğraf 2. 39). 
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Fotoğraf 2.39: Kapsül parçasının iç kısmının dikilmesi 

 

 Dikişlerin düzgünlüğünü kontrol ediniz (Fotoğraf 2. 

40). 

 

Fotoğraf 2.40: Yüz ile kapsül parçasının dikimi 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 
OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)  

 
Aşağıdaki cümleleri doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz. 

 
1. (   ) Saya ve destek parçaları çentikleri birbiri üzerine binmesi gerekir. 

2. (   ) Saya kenardan 1,5 mm mesafeden dikilir. 

3. (   ) Destek malzemesinin kullanılmasının amacı spor ayakkabının dayanıklılığını 

artırmaktır.  

4. (   ) Destek malzemeleri içe çatı dikişi ile önden birleştirilir. 

5. (   ) Piyasada seri dikiş yapılmalarıyla bilinen otomatik dikiş makinelerinde spor 

ayakkabılar dikilmez.  

6. (   ) Atkı dikişlerinin birbirine simetrik olmasına dikkat etmek zaman kaybından başka 

bir şey değildir.  

7. (   ) Kelebek ile sayayı overlok dikiş makinesinde dikilir.  

8. (   ) Kesime büyük parçaların kesiminden başlanır. 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız 

sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz 

  

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz uygulama testine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 



 

 34 

 
UYGULAMALI TEST  

 
Öğretmenizin size vereceği başka bir atom spor saya modeli dikiniz. Yaptığınız 

uygulamayı aşağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Malzemeniz deri ise saya parçaları için gerekli tıraşları yaptınız 

mı? 
  

2. Tezgâh işlemlerini yaptınız mı?   

3. Dikiş makinesini dikilecek modele göre ayarladınız mı? (dikiş 

boyu, iplik rengi, vb.) 
  

4. Saya parçalarını kurallara uygun diktiniz mi?   

5. Sayayı tabana strobel dikişi ile diktiniz mi?   

6. Sayanın son kontrollerini yaptınız mı?   
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ÖĞRENME FAALİYETİ– 3 
 
 

Uygun ortam sağlandığında atom spor saya kesiminin işlem basamaklarını öğrenip 

kesimini yapabileceksiniz.  

   

 

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:   

 

 Ayakkabı üreticilerine giderek atom model spor ayakkabının çeşitlerini 

araştırınız. 

 Araştırma işlemleri için internet ortamından ayakkabı üreticilerine ulaşabilirsiniz 

 

3. YÜZ VE GAMBANIN BİRLEŞTİRİLMESİ 
 

3.1. Astar ve Yüzü Birleştirirken Dikkat Edilecek Noktalar 
 

 Astar ve yüz dikilirken rodanın astar ve yüz üzerinde olmasına dikkat edilir. 

 Astar yüzün üzerinde olacak şekilde kollu (sütunlu) dikiş makinesinde dikiş 

yapılır. 

 Astarı yüze dikerken yüzün kenarlarının alttan gözle görülmesi, astar dikimine 

kolaylık sağlar. 

 Astarı yüzün üzerine dikerken orta referans noktalarından astar ve saya birleşik 

şekilde tutulup astar dikilmelidir. 

 Astar dikimi sırasında astarın saya ağız kısmına eşit şekilde dikildiği elle ve 

gözle kontrol edilmelidir.  

 Astar ile yüz arasına ped koyulmadan yapıştırıcı sürülmelidir. Yapıştırıcı 

sürülmesinin amacı spor ayakkabı giyilirken astar ve yüzün birbirini daha iyi 

tutmasıdır. Araya konan ped, yer değiştirerek veya düşerek ayağı rahatsız 

etmemelidir. 

 Yapıştırıcı, pedin koyulacağı kısma yedirilerek sürülmelidir. 

 Astar ve yüz arasına koyulan ped her iki tarafa eşit şekilde yerleştirilmelidir. 

 Astar yüz üzerine kıvırma yapılmadan yeterli süre beklenerek yapıştırıcının 

kuruması beklenir. 

 Astar yüz üzerine kıvrılırken astar yüzün üzerinden görünecek şekilde kıvırma 

yapılır. 

 Kıvrılan kısımların eşit olmasına dikkat edilir. 

 Kıvırma sırasında pedin saya ağız kısmından kaymamasına dikkat edilir. 

 Dil ile dil astarının sırça yüzeyleri birbiri üzerine getirilerek dil ve dil astarının 

üstünde işaretlenen kısım dikilir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ- 3 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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 Dil ve dil astarı dikildikten sonra ters çevrilerek dil tulum biçiminde şekil 

aldırılır. 

 Dil ve dil astarı arasına yapıştırıcı sürülerek ped yerleştirilir. 

 Ped yerleştirildikten sonra dilin açık olan kısımları düz veya sütunlu dikiş 

makinesinde dikilir. 

 Dil astar fazlalıkları kesilip dil, sayaya dikime hazırlanır. 

 Dil sayaya dikilirken dilin sayaya merkezlenmesi gerekir. Dil dikilirken referans 

noktalarına dikkat edilir. 

 

3.2. Strobel Makinesinde Ara Taban Dikme  
 

Saya ile ara tabanın çentiklerinin eşit olup olmadığı kontrol edilmelidir. Ara tabandaki 

çentik mesafesi ile saya üzerindeki çentik mesafeleri eşit durumda yapılmalıdır. Strobel 

makinesinde saya dikerken saya ve ara taban çentiklerinin doğru çentikler olduğunu kontrol 

edilmelidir.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Yüz ve astarı birleştiriniz  Aşağıdaki işlemleri sütunlu dikiş makinesinde 

yapınız. 

 Astarın orta noktasını sayanın arka orta noktasına 

yerleştiriniz. 

 Uç kısımdan başlayarak kenardan 1,5 mm tulum dikişi 

dikiniz (Fotoğraf 3. 2). 

 

Fotoğraf 3. 2: Yüz ile astarın dikimi 

 

 Astarı ve altta kalan sayayı elinizle ve gözünüzle dikiş 

sırasında kontrol ediniz (Fotoğraf 3. 3). 

 

Fotoğraf 3. 3: Yüz ile astarın dikimi 

 

 Astarı sayanın üst kenarına şekildeki gibi dikiniz 

(Fotoğraf 3. 4). 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Fotoğraf 3. 4: Yüz ile astarın dikimi 

 

 Aşağıdaki işlemleri tezgâhta yapınız. 

 Astarın üst kısmına yapıştırıcı sürünüz (Fotoğraf 3. 5). 

 

Fotoğraf 3. 5: Arka astarın üst kısmına yapıştırıcı 

sürülmesi 
 

 Yapıştırıcının kuruma süresi kadar bekleyiniz. 

Neopren yapıştırıcılar için kuruma süresi 10 ila 15 

dakika kadardır. 

 

Fotoğraf 3. 6: Arka astarın üst kısmına yapıştırıcı 

sürülmesi  

 Astar ile saya arasına ağız 

pedi yerleştiriniz ve tulum 

kıvırma yapınız. 

 Astarın yapıştırıcı sürülen üst kısmına ağız pedi 

yerleştiriniz (Fotoğraf 3. 7). 
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Fotoğraf 3. 7: Yüz ile arka astar arasına ağız pedi 

yerleştirilmesi 
 Saya ve astar arasına ağız pedi yerleştirdikten sonra 

tulum kıvırma yapınız. 

 Kıvırmanın astarın Fotoğraf 3. 8’deki gibi dışarıdan 

görünmesini sağlayınız. 

 

Fotoğraf 3. 8: Arka astarın kıvırmasını yapmak 
 

 Tulum kıvırma yaparken mermerin köşelerini 

kullanırsanız rahat kıvırma yapabilirsiniz (Fotoğraf 3. 

9). 

 

Fotoğraf 3. 9: Arka astarın kıvırmasını yapmak 

 

 Tulum dikişi yapınız. 

 Aşağıdaki işlemleri sütunlu dikiş makinesinde 

yapınız. 

 Ağız dikişini referans çizgisine dikkat ederek dikişe 

kapsül bölgesinin kenarından başlayınız (Fotoğraf 3. 

10). 
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Fotoğraf 3. 10: Yüz ağız dikişinin dikilmesi 

 

 Dikişe kapsül bölgesinin kenarından başlayıp 

kulaklığın diğer kenarında bitiriniz (Fotoğraf 3. 11). 

 

Fotoğraf 3. 11: Yüz ağız dikişinin dikilmesi 
 

 Dikişten sonraki fazla iplikleri kesiniz (Fotoğraf 3. 

12). 

 

Fotoğraf 3. 12: iplik kesimi 

 

 Dili hazırlayınız. 

 Saya dil parçasını, dil astarını ve dil pedini (süngerini) 

hazırlayınız (Fotoğraf 3. 13). 
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Fotoğraf 3. 13: dil, dil astarı ve dil pedinin görünüşü 
 

 Dil ve dil astarını yüzleri birbirine ters gelecek şekilde 

referans noktalarına dikkat ederek dikiniz (Fotoğraf 3. 

14). 

 

Fotoğraf 3. 14: Dil ve dil astarının dikimi 
 

 Dili ve dil astarını 1,5 mm kenardan dilin üst 

kısmından dikiniz (Fotoğraf 3. 15). 

 

 

Fotoğraf 3. 15: Dil ve dil astarının tulum dikimi 
 

 Aşağıdaki işlemleri tezgâhta yapınız. 

 Dikişten sonra dil astarının fazlalıklarını kesiniz 

(Fotoğraf 3. 16). 
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Fotoğraf 3. 16: Dil astar fazlalıklarının kesimi 
 

 Dikilmiş olan dil ve dil astarını ters çeviriniz 

(Fotoğraf 3.17). 

 Dil ve dil astarının dikilen kısmına tulum kıvırma 

yapınız. 

 Tulum kıvırmada astar yüzün üzerinden görünmesine 

dikkat ediniz. 

 

Fotoğraf 3.17: Dilin ters çevrilmesi 
 

 Dil ve dil astarının iç kısmına yapıştırıcı sürünüz 

(Fotoğraf 3. 18). 

 

Fotoğraf 3.18: Yüz ile dil astarına yapıştırıcı sürülmesi 

 

 Dil ve dil astarının arasına dil pedini yerleştiriniz 

(Fotoğraf 3. 19). 
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Fotoğraf 3.19: Yüz ile dil astarı arasına dil pedi 

yerleştirilmesi 
 

 Dil süngerini yerleştirdikten sonra dili ve dil astarını 

alt kenarlarını dikiniz (Fotoğraf 3. 20). 

 

Fotoğraf 3. 20: Dil çevresinin dikilmesi 
 

 Dikişi dilin diğer kısmında bitiriniz (Fotoğraf 3. 21). 

 

Fotoğraf 3.21: Dil çevresinin dikilmesi 

 

 Dil ile sayayı dikerek 

birleştiriniz. 

 Sayayı dil ile birleştiriniz. 

 Fotoğraf 3. 22’de görüldüğü gibi dili saya üzerine 

yerleştiriniz. 
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Fotoğraf 3.22: Dilin saya üzerine yerleştirilmesi 
 

 Dilin pozisyonunu bozmadan dikiş makinesinde 

dikiniz. 

 Dikişi kulaklık parçasının en alt kısmından dikiş 

üzerinden dikiniz (Fotoğraf 3. 23). 

 

Fotoğraf 3.23: Dil ve sayanın ponteriz dikişinin atılması 
 

 Dil için ikinci ponteriz dikişini fotoğraf 3. 24’teki gibi 

kapsül parçasının üst kenarından dikiniz. 

 

Fotoğraf 3.24: Dil ve sayanın ponteriz dikişinin atılması  
 

 Dilin yerinden oynamaması ve kopmaması için iki 

ponteriz dikişi atınız. 

 Dikişten sonra dilin sayanın merkezinde olup 

olmadığını kontrol edininiz (Fotoğraf 3. 25). 
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Fotoğraf 3. 25: Dilin sayaya dikilişi 

 

 Sayayı strobel dikişine 

hazırlayınız. 

 Sayanın ön tarafında bulunan maskaret, destek parçası 

ve ana sayayı birbirine dikiniz (Fotoğraf 3. 26). 

 Dikişi sütunlu dikiş makinesinde yapabilirsiniz.  

 

Fotoğraf 3. 26: Saya parçalarının sabitlenmesi 

 

 Sayanın arka tarafında bulunan arka parça, destek 

parçası ve ana saya parçasını birbirine dikiniz 

(Fotoğraf 3. 27). 

 

Fotoğraf 3.27: Saya parçalarının arka kısımdan 

sabitlenmesi 

 

 Saya ile ara tabanı strobel 

makinesinde dikiniz. 

 Ara taban ile sayayı birleştiriniz (Fotoğraf 3. 28). 
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Fotoğraf 3. 28: Saya ve ara tabanın görünümü 
 

 Strobel makinesini ayarlayınız. 

 Saya ve ara tabandaki dış çentikleri üst üste getirerek 

parçaları makineye yerleştiriniz (Fotoğraf 3. 29). 

 

Fotoğraf 3.29: Saya ve ara tabana strobel dikişi dikilmesi  
 

 Dikişe sayanın dış tarafından başlayınız (Fotoğraf 3. 

30). 

 

Fotoğraf 3.30: Saya ve ara tabana strobel dikişi dikilmesi  
 

 Saya ile ara tabanı dikerken iki elinizi kullanınız. 
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Fotoğraf 3.31: Saya ve ara tabana strobel dikişi dikilmesi  

 

 Saya ile ara tabanı dikerken dış çentiklerin birbirini 

üstüne gelmesine dikkat ediniz (Fotoğraf 3. 31). 

 

Fotoğraf 3. 32: Saya ve ara tabana strobel dikişi dikilmesi  
 

 Strobel makinesinde dikiş dikerken şekildeki gibi 

parmaklarınızı kullanınız (Fotoğraf 3. 32). 

 

Fotoğraf 3. 33: Saya ve ara tabana strobel dikişi dikilmesi  
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Fotoğraf 3. 34: Saya ve ara tabanın strobel dikişi 
 

 

Fotoğraf 3. 35: Saya ve ara tabanın strobel dikişi 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 
OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)  

 
Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru ve yanlış olarak değerlendiriniz. 

 
1. (   ) Strobel makinesinin dikişi düz dikiş makinesine benzer. 

2. (   ) Spor ayakkabıda dile tokluk vermesi için dil ile dil astarı arasına yerleştirilen saya 

elemanına dil pedi denir.  

3. (   ) Saya ile ara taban strobel dikişi ile birleştirilmeden dil sayaya dikilmez.  

4. (   ) Saya parçaları dikilirken roda üstteki saya parçasının üzerinde yürümesi gerekir. 

5. (   ) Atom sayada taban ile saya birbirine dikilmez.  

6. (   ) Strobel makinesinde masura düzeneği yoktur.  

7. (   ) Bu model atom spor sayanın dilinde tulum dikişi yoktur.  

8. (   ) Destek malzemesindeki çentik sayılarıyla sayanın alt tarafında bulunan çentik 

sayıları birbirine eşittir. 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız 

sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz. 

 

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz uygulama testine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST  

 
Atom spor saya ile ara tabanı strobel makinesinde dikiniz. Yaptığınız uygulamayı 

aşağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Ara taban sayaya uygun mu?   

2. Saya ile ara tabanın çentiklerinin tam olduğunu kontrol ettiniz 

mi? 
  

3. Strobel makinesinin ip ve iğne düzeneğini kontrol ettiniz mi?   

4. Ara taban ile sayanın dikimine ara tabanın dışından dikime 

başladınız mı? 
  

5. Saya ile ara taban dikerken parmaklarınızı düzgün kullandınız 

mı? 
  

6. Strobel makinesinde dikim sırasında sırası gelen çentiklerin üst 

üste geldiklerinden emin oldunuz mu? 
  

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru işlem sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. Yapmadığınız uygulamalara için hayır cevabı verdiğiniz ya da 

cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar 

uygulayınız. 

 

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME  
 
OBJEKTİF TEST (ÖLÇME SORULARI)  

 

1. Hangi ayakkabı sayası ve iç tabanı sıra ile dikilip monta olan altı kapalı saya türünde 

ayakkabıdır?  

A. Atom 

B. Spor 

C. Molyer  

D. Çarık  

 

2. Bu ayakkabının tabanına, paten demiri takılacak şekilde yapılır. Ayağı iyice kavraması 

için bağcıklı bot şeklinde yapılır.  

Yukarıdaki metinde hangi spor ayakkabısından bahsedilmektedir?  

A. Balerin ayakkabısı 

B. Atletizm ayakkabısı 

C. Kayak ayakkabısı 

D. Yürüyüş ayakkabısı 
 

3. Spor ayakkabıda sayanın yan tarafında kullanılan saya elemanın adı nedir? 

A. Gamba 

B. Baret 

C. Yüz astarı 

D. Kelebek 
 

4. Bu modüldeki atom spor sayanın yüz parçaları kaç adettir? 

A. 15 

B. 11 

C. 10 

D. 12 

 

5. Bu modül deki atom spor sayanın bir çiftteki astar parçaları kaç adettir? 

A. 8 

B. 5 

C. 6 

D. 7 

 

6. Astar ile saya arasına ayakkabının arka, üst kısmına tokluk vermesi ve ayağın bileğe 

değen kısmını tahriş etmemesi için kullanılan malzeme aşağıdakilerden hangisidir ?  

A. Destek parçası 

B. Bombe 

C. Ağız pedi 

D. Fort 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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7. Yapıştırıcı kuruma süresi ne kadardır? 

A. 10–15 dakika arası 

B. 3–5 dakika arası 

C. 15–20 dakika arası 

D. 1–3 dakika arası 

 

8. Ara taban ile sayayı dikiş ile birleştiren dikiş makinesinin adı nedir? 

A. Overlok dikiş makinesi 

B. Strobel dikiş makinesi 

C. Sütunlu dikiş makinesi 

D. Kollu dikiş makinesi 

 

9. Saya yapılırken tersini kullandığımız saya parçası hangisidir? 

A. Gamba astarları 

B. Yüz Astarı 

C. Dil astarı 

D. Çoraplık 

 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi dikiş payıdır? 

A. 3 cm 

B. 2 cm 

C. 1,5 cm 

D. 2,5 cm 
 

DEĞERLENDİRME 

 

Sorulara verdiğiniz yanıtları cevap anahtarıyla karşılaştırınız. 

 

Bu modül kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı belirleyiniz. 

 

Yanlış cevaplandırdığınız sorularla ilgili öğrenme faaliyetinde ilgili konuya dönünüz. 
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PERFORMANS TESTİ (YETERLİK ÖLÇME)  

 

Gerekli araç, gereç ve donanımın bulunduğu ortamda, bu modülde yapılmış olan atom 

spor saya modelinden iki çift saya uygulaması yapınız. Yaptığınız bu uygulamayı aşağıdaki 

kriterlere göre değerlendiriniz.  

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

Atom spor saya modeline uygun yüz ve astar malzemesi seçtiniz 

mi? 
  

Saya kesimlerini kurallara uygun ve en düşük malzeme kaybı ile 

kestiniz mi? 
  

Yüz sayasının regolasını ve dikimini kurallara uygun yaptınız mı?   

Astar parçasının regolasını ve dikimini kurallara uygun yaptınız mı?   

Dikiş hatası ve çentik kontrollerini yaptınız mı?   

Tabanı sayaya strobel dikişi ile dikiniz mi?   

Sayaları sağ ve sol olarak gruplandırdınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Yapılan değerlendirme sonunda “hayır” cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız modülü tekrar ediniz. 

 

Bütün cevaplarınız “evet” ise modülü başarı ile tamamladınız, tebrik ederiz.  

 

İlgili kişi ile görüşerek bir sonraki modüle geçiniz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

Sorular Cevaplar 

1- D 

2- Y 

3- D 

4- D 

5- Y 

6- D 

7- Y 

8- Y 

 
ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

Sorular Cevaplar 

1- D 

2- D 

3- D 

4- Y 

5- Y 

6- Y 

7- Y 

8- D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

Sorular Cevaplar 

1- Y 

2- D 

3- Y 

4- D 

5- Y 

6- Y 

7- D 

8- D 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI 

 

Sorular Cevaplar 

1- A 

2- B 

3- B 

4- D 

5- A 

6- C 

7- A 

8- B 

9- D 

10- C 
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