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AÇIKLAMALAR 
MODÜLÜN KODU 542TGD367 

ALAN Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi 

DAL / MESLEK Saraciye Üretimi 

MODÜLÜN ADI Bayan Cüzdanı 2 

MODÜLÜN TANIMI 
Bayan cüzdanı montajı ile ilgili bilgi ve becerilerin 

kazandırıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖN KOŞUL Bayan Cüzdanı 1 modülünü almış olmak 

YETERLİK Bayan cüzdanı yapmak.  

 

MODÜLÜN AMACI 

 

 

 

Genel Amaç 

Tekniğe ve modele uygun bayan cüzdanı yapacaksınız. 

Amaçlar 

1. Bayan cüzdanının cebini standarda uygun çalışacaksınız 

2.  Bayan cüzdanın ön takım ve gövdesini kaydırmadan 

çalışacaksınız.  

3.  Bayan cüzdanın son montajını paralellik sağlayarak 

yapacaksınız. 

  

EĞİTİM 

ÖĞRETİM 

ORTAMLARI 

VE DONANIMLARI 

Saraciye üretim atelye donanımı,cüzdan parçaları,yapıştırıcı 

malzemeleri, saraciye el aletleri vb. malzemeler. 

 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen ölçme 

araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi 

değerlendireceksiniz. 

Öğretmen, modülün sonunda, size ölçme aracı ( test, çoktan 

seçmeli, doğru-yanlış, vb. ) kullanarak modül uygulamaları 

ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir 
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GİRİŞ 
  

Sevgili Öğrenci, 

 

Ülkemizde Ayakkabı ve Saraciye Sektörü’nün bu alanda en gelişmiş ülkelerle boy 

ölçüşebilmesi için dünya standartlarını yakalaması, kendi markasını yaratması, gelişmiş son 

teknolojiyle ve nitelikli insan gücüyle çalışması gerekmektedir. 

   

Hazırlanan bu modül  Bayan Cüzdanı 1’in devamı olup bu modülde bayan cüzdanın 

cep ve orta parçasını, ön takım ve gövde montajı ile son montajını öğrenip uygulama olanağı 

bulacaksınız. 

  

Verilen örnek uygulama faaliyetleri sizin becerilerinizi geliştirirken uygulamada 

kolaylık sağlayacaktır. 

  

Sizler bu modülün sonunda kazanacağınız bilgi ve becerileri ile bayan cüzdanını 

yapmış olacaksınız. 

 

 
 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
   

 

 
Bayan cüzdanının cep ve orta parçasını standarda uygun hazırlayacaksınız. 
 

 
  

 

 

  

    Katalog, dergi ve satış mağazalarındaki cepli cüzdan modellerini inceleyiniz. 

    Cüzdan üretimi yapan bir fabrikaya giderek, tezgah işlemleri yapan ustaların 

çalışmalarını izleyiniz. 

   Bilgilerinizi arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız. 

 

 

 

1. ASTARLAMA 
 

1.1. Astar 
 

Cüzdanın içine temiz bir görünüm vermek, kullanım ve montaj kolaylığı sağlamak 

amacıyla kullanılan ince kumaşa astar denir. 

 

Cüzdanda kullanılan kaliteli kumaş astarlarda belli bir tokluk olması yani fazla 

yumuşak olmaması gerekir. Kaliteli astarda tüylenme, dokuma hatası ve baskı hatası olmaz. 

 

1.2. Cüzdan Astarlama 
 

Cüzdanın ömrünü uzatan, küçük parçaların birbirine montajını sağlayan ve deri içini 

temiz göstermek için yapılan işlemdir. Cüzdanda kullanılan kumaş astarlar düz veya logolu 

(Firmaya ait logolu özel üretilmiş astarlar) olabilir. Değişik kalınlıklarda ve renklerde 

üretilen satarlar; deriye, ürüne ve isteğe göre tercih edilir. 

 

Cüzdanda kullanılan astarlar, kumaş ve deri olmak üzere iki gurupta toplanır. 

 

Kumaş Astarlar ve Kullanıldığı Yerler 

 

 Polyester astar ( Çanta, cüzdan, pasaportluk vb.) 

 Saten astar (Cüzdan, mücevher kutusu, bayan çantası) 

 Süet (Kadife) astar (Gözlük kılıfı, mücevher kutusu) 

  

Deri Astarlar 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

          AMAÇ 

  ARAŞTIRMA 
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 Domuz derisi (Cep telefon kılıfı, anahtarlık, sigaralık, ajandalık, pasaportluk) 

 Suni deri (Cüzdan, çanta, ajanda) 
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1.3. Dikiş ve Dikiş Makineleri 
 

Dikiş; cüzdanı gösteren en önemli işlemlerden biridir. Cüzdanın kalitesini doğrudan 

etkileyen dikişin amaca uygun makinede, uygun iplikle, deneyimli kişiler tarafından 

yapılması gerekir. Cüzdan üretiminde düz ve kollu (çift ayaklı) dikiş makineleri 

kullanılmaktadır. Gelişen teknolojiyle birlikte bilgisayarlı makinelerin kullanımı da her 

geçen gün artmaktadır. 

 

Kaliteli dikiş için dikiş büyüklüğünün standart (Her yerde aynı ) olması gerekir. Üst ve 

alt ipliğin düzgün görünmesi, dikiş hizasının muntazam olması (Dikiş sırasında dikilen 

kenarın siperden ayrılmaması) gerekir. Saraciye üretiminde 50-70 numara polyester iplikler 

tercih edilmektedir. İş büyüdükçe iplik numarası küçülür. Büyük işlerde (Klasörlük vb.) alt 

iplik daha ince üst iplik daha kalın olur. Örnek: Alt iplik 70 - üst iplik 50 numara gibi… 

 

Modele ve isteğe göre ayarlanan dikiş boyu, yapılan ‘Burslu Bayan Cüzdanında’ 1 cm 

de 4 dikiş olacak şekilde ayarlanmalıdır. Siper genişlik ayarı ise 2 mm olarak ayarlanır.  

 

1.4. Köşe Kıvırma 
 

 Düz köşe kıvırma 
Kenarlar kıvrıldıktan sonra fazlalık makas ile alınır. Köşe maatı ile sağdan ve solan 

toplanarak öne (içeri) yatırılır. Köşe 90 derece olana ve düzgün görünüm elde edene kadar 

işleme devam edilir. El maatının sıcaklık ayarı deriye göre 50-60 derece olarak ayarlanır. 

 

 Yuvarlak köşe 

Yuvarlak köşe tel bıçağı ve kemik yardımıyla yapılır. Kıvırma sürülüp kenarlar 

kıvrıldıktan sonra tel bıçakla çizgilere göre döndürülen köşe, kemik yardımıyla üste yatırılıp 

yedirilen pay; daha sonra çekiçlenerek netleştirilir. 

 

1.5. Makinede Kenar Kıvırma 
 

Cüzdanın uzun ve düz parçalarının net kıvrılması için makinede kıvrılması gerekir. 

Modele göre kıvrılması gereken yerler, kıvırma sürüldükten sonra kuruması için en az 10 

dakika en fazla 1 saat içinde kıvrılma işleminin yapılması gerekir. Makineye istenen genişlik 

ayarı yapıldıktan sonra, kıvrılacak kenar özenle makineye yerleştirilir, el veya ayakla 

çalıştırılan makinede kıvırma işlemi yapılmış olunur. 

 

Birçok cüzdanda olduğu gibi çalışılan burslu bayan cüzdanında da kıvırma 5 mm’den 

yapılmıştır. 

 

1.6. Sağ Cep ve Ön Takım Orta Parçası Yapma 
 

Bayan Cüzdanı 1’de burslu bayan cüzdanına kalıp, kesim ve kredi kart hazırlama 

aşamalarını uyguladınız. Bu modülde ise sağ cep ve ön takım orta parçası, öntakım ve ana 

gövde montajı ile son montaj aşamalarını uygulayacaksınız. 
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Resim .1.2: Mukavvaya yapıştırıcı sürme 

Öntakım orta parçasına yapıştırıcı sürülür, öntakım astarına orta parça derisi 

yapıştırılır.Burs derisine yapıştırıcı sürülüp üst tarafa yapıştırılır (Resim 1.1 ). 

 

                           
                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Burs mukavvasına yapıştırıcı sürülür, yapıştırıcının kuruma süresi beklendikten sonra 

burs derisine yapıştırılır (Resim 1.2 ). 

 
                    
                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dikiş makinesine uygun renkte iplik geçirilir, dikiş ayarları yapıldıktan sonra dikiş 

ayağı kaldırılır, burs mukavvalı deri ayağın altına yerleştirilir, arkadan üst ve alt iplik 

tutularak muntazam dikilir ( Resim 1.3 ).  

Resim 1.1: Orta parça ve burs derisinin yapıştırma 
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Resim. 1.3:Burs mukavvalı derinin dikilmesi 

    Resim 1.4: Astar yapıştırılmış körükler 

 
 

 

 

Körüklere yapıştırıcı sürülür, körük astarı tıraşlı kısımlar kenarda kalacak şekilde 

üstten kıvırma payı vererek deriye yapıştırılır ( Resim 1.4 ). 
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    Resim 1.5: Ağız kısmına yapıştırıcı sürülmüş körükler 

Resim. 1.6: Körük ağzının dikilmesi 

 

Körüklerin ağzına yapıştırıcı sürülür, kuruma süresi beklendikten sonra, ağız kısmı 

elde kemik yardımıyla kıvrılır ( Resim 1.5 ). 
 

 

 
                                   

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

Deriye uygun renkte iplikle körüklerin ağız kısmı 2 mm içerden dikilecek şekilde 

ayarlanır. Körüğün ağız kısmı sipere dayanarak, ağız kısmındaki kavis’e göre muntazam 

dikilir ( Resim 1.6). Dikişin körüğün ön yüzünden ( deri kısmından ) yapılmasına dikkat 

edilmelidir. 
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Resim. 1.7: Mukavvaya yapıştırıcı sürme 

Resim .1.8: Cep süngerini yapıştırma 

Cep mukavvasının çentikli kenarları ve çentiklerin altındaki kenara (3 kenara) yarım 

cm genişliğinde yapıştırıcı sürülür. Yapıştırıcının bir seferde, eşit miktarda sürülmesine 

dikkat edilmelidir ( Resim 1.7 ).  

 
 

 

Yapıştırıcının kuruma süresi beklendikten sonra, mukavvanın üzerindeki çentik ile 

sünger üzerinde bulunan çentikler üst üste gelecek şekilde yapıştırılır ( Resim 1.8 ).  
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Resim. 1.9: Cep derisine içerlek sürme 

Resim. 1.10: Cep mukavvasını cebe yapıştırma 

Cep derisinin çentikli kenarları ve çentiklerin altındaki kenara (3 kenara) içerlek 

sürülür. Yapıştırıcının her tarafa eşit miktarda sürülmesine ve pütür kalmamasına dikkat 

edilmelidir ( Resim 1.9 ). 

 
 

 

Yapıştırıcının kuruma süresi beklendikten sonra cep derisi ile mukavva üzerinde 

bulunan çentikler üst üste getirilerek yapıştırılır. Deri ve mukavvanın aynı hizada olmasına 

dikkat edilmelidir ( Resim 1.10 ). 
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Resim. 1.11: Cep Derisine Cep Astarının Yapış Hali 

Resim. 1.12: Körüğe yapıştırıcı sürme 

Cebin dört tarafına yapıştırıcı sürülür, yapıştırıcının kuruma süresi beklenir. Daha 

sonra cep astarı cep derisine muntazam bir şekilde yapıştırılır ( Resim 1.11 ). İki parçanın 

birleşme noktalarına avuç içiyle vurarak iyice yapışması sağlanır. 

 
 

            
 

Temiz bir mermer üzerinde körüklerin kısa kenarına arkadan ince bir şekilde fırçayla 

yapıştırıcı sürülür. Kuruması için bir süre beklenir ( Resim 1.12. ). 
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Resim. 1.13: Körükleri cep derisine yerleştirme 

Resim. 1.14: Körüklerin cebe yerleştirme 

Cebin iç kısmına, çentikten itibaren yapıştırıcı sürülen körük kenarı, muntazam bir 

şekilde yerleştirilir. Körük kenarı cep derisinin kıvrılacak kısmından (Tıraşlı kısım) sonra 

yerleştirilmelidir. Aynı şekilde diğer körükte karşı kenara yerleştirilir ( Resim 1.13, 14. ). 
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Resim. 1.15. Cep derisine yapıştırıcı sürme 

Resim. 1.16: Cep Kenarını kıvırma 

Cep derisinin iki yanlarına kıvırma sürülür. (Resim 1.5.) Yapıştırıcının rahat 

sürülebilir kıvamda olması, rahat ve eşit miktarda yapıştırıcı sürülmesini sağlar. Yapıştırıcı 

havayla temas ettiğinde kurur; bu yüzden yapıştırıcı kutusunun ağzı kullanılmadığı 

zamanlarda kapalı tutulmalıdır. Yapıştırıcının solunum yollarına zarar vermesini önlemek 

amacıyla, kullanılan ortamlarda hava filtreleri, hava akımı vb. bulunmasına dikkat 

edilmelidir.  

 
 

 

Kenar kıvırma makinesine 5mm genişlik ayarı yapılır. Kıvrılacak kenar makinenin 

kenarına dayanır, kaymaması için kıvrılacak parçaya iki elle baskı uygulanır. El veya ayak 

yardımıyla kıvırmayı yapacak parça hareket ettirilerek kıvırma yapılır.Aynı şekilde cebin 

diğer kenarı da kıvrılır.( Resim 16. )                                          
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Resim .1.17: Cep yanlarını dikme 

Resim. 1.18: Köşelere el maatı yapma 

Cebin iki yanı derinin ön yüzünden, 2 mm içeriden muntazam şekilde dikilir (Resim 

1.17.). Dikiş iplikleri yakılarak temizlenir. 

 

                 
 

 

El maatının sıcaklık ayarı deriye göre yapılır. El mahatı ısındıktan sonra, bir elle cebe 

baskı yapılırken diğer elle cebin üst köşesine maat yapılır. Mahat yaparken, maatın ucu 

derinin ucuna göre önce dik, sonra yatay açıyla döndürülerek, sivrilik gidinceye kadar işleme 

devam edilir. İşlem cebin diğer ucunda da tekrarlanır ( Resim 1.18).   
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UYGULAMA FAALİYETİ 
  
Kullanılacak Araç Gereçler 

1. Yapıştırıcı 

2. Fırça 

3. Yapıştırıcı kabı 

4. Dikiş makinesi 

5. Kenar kıvırma makinesi 

6. Mermer 

7. Dikiş ipliği 

8. Çekiş 

9. El maatı  

10. Tel bıçak 

 

 

İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak, cep ve öntakım 

orta parçası yapma işlemini uygulayınız. 
 

CEP VE ÖN TAKIM ORTA PARÇASI YAPMA 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Ön takım orta parça derisine 

yapıştırıcı sürüp, ön takım astarına 

yapıştırınız.  

 Deriyi astara eşit ölçülerde, çentiklere dikkat 

ederek muntazam yapıştırmaya dikkat ediniz. 

 Burs mukavvasına yapıştırıcı sürüp 

burs derisine yapıştırınız. 

 Yapıştırıcının kurumasını bekleyiniz. 

 Dikiş makinesinin ayarını yaparak 

burs mukavvalı deriyi dikiniz. 

 Deriye uygun renkte iplik kullanarak alt ve üst 

ipliği tutarak dikişe başlayınız. 

 Körüklere yapıştırıcı sürüp astarını 

yapıştırınız. 

 Körüklerin astarını tıraşlı kısım kenarda 

kalacak şekilde yapıştırmaya dikkat ediniz. 

 Körüklerin ağzına yapıştırıcı sürüp 

elle kıvırınız. 

 Kıvırma payını eşit bırakmaya ve potluk 

yapmadan kıvırmaya dikkat ediniz. 

 Dikiş makinesini ayarlayıp 

körüklerin ağız kısmını dikiniz. 

 Körüklerin ağzını 2 mm içerden kavise göre 

sipere dayayarak dikmeye özen gösteriniz. 

 Mukavvanın üç kenarına yapıştırıcı 

sürüp süngerini yapıştırınız. 

 Yapıştırıcıyı 5 mm genişliğinde ve eşit 

miktarda sürmeye çalışınız. 

 Cep derisinin üç tarafına içerlek 

sürünüz. 

 Yapıştırıcıyı her tarafa eşit miktarda, pürüzsüz 

ve bir hamlede sürmeye özen gösteriniz. 

 Cep mukavvasını cebe yapıştırınız. 
 Mukavva ile cep derisi üzerindeki çentiklerin 

üst üste gelmesine dikkat ediniz. 

 UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Cebin dört tarafına yapıştırıcı sürüp 

cep astarını yapıştırınız. 

 İki parçanın yapışma noktalarına, avuç içiyle 

vurarak iyice yapışmasını sağlayınız. 

 Körüğün arkasından kenarına 

yapıştırıcı sürünüz. 

 Gerekiyorsa mermeri temizleyiniz, ince fırça 

ile ince sürünüz. 

 Körükleri cebe yapıştırınız. 
 Cebin tıraşlı kısmının içine  körüğü 

yerleştiriniz.  

 Cebin yanlarına kıvırma sürünüz. 

 Yapıştırıcının rahat sürülebilir kıvamda 

olmasına, yapıştırıcı kutusunun ağzının sürekli 

kapalı tutulmasına, çalışma ortamında hava 

filtrelerinin ya da hava akımının vb. olmasına 

dikkat edilmelidir.   

 Kıvırma makinesini ayarını yaparak 

cebin kenarlarını kıvırınız. 

 Kıvrılacak malzemenin koyulduğu yere, çift 

taraflı bant yapıştırarak, genişlik ayarını 5 mm 

yapınız. 

 Dikiş makinesinin ayarını yaparak 

cebin yanlarını dikiniz.  

  

 Dikişi ön yüzden yapmaya, siper kullanmaya, 

ilk başta elle döndürerek dikişe başlamaya 

dikkat ediniz. 

 El maat makinesini ayarlayarak 

cebin üst köşelerine maat yapınız. 

 El maatını ahşap kısmından sıkıca kavrayarak 

tutunuz. 
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 UYGULAMALI TEST 

 
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için Evet,  

kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 
 

Sıra  Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1.  Ön takım orta parça derisine yapıştırıcı sürüp, ön takım 

astarına çentiklere dikkat ederek muntazam yapıştırdınız mı?  
  

2.  Burs mukavvasına yapıştırıcı sürüp burs derisine 

yapıştırdınız mı? 
  

3.  Alt ve üst iplikleri tutarak burs mukavvasını diktiniz mi?   

4.  Körüklere yapıştırıcı sürüp tıraşlı kısımlar hariç körük 

astarını yapıştırdınız mı? 
  

5.  Körüklerin ağzını elle kıvırdınız mı?   

6.  Körüklerin ağzını muntazam diktiniz mi?   

7.  Mukavvanın üç kenarına 5 mm genişliğinde yapıştırıcı sürüp 

süngerini yapıştırdınız mı? 
  

8.  Cep derisinin üç kenarına eşit miktarda, pürüzsüz, bir 

hamlede yapıştırıcı sürdünüz mü? 
  

9.  Cep derisi ile mukavva üzerindeki çentiklere dikkat ederek 

mukavvayı cebe yapıştırdınız mı? 
  

10.  Cebin dört tarafına yapıştırıcı sürüp, cep astarını iyice 

yapıştırınız mı? 
  

11.  Temiz mermer üzerinde, ince fırça ile körüğün arkasından 

kenarına yapıştırıcı sürdünüz mü? 
  

12.  Cebin tıraşlı kısmın içine körükleri yapıştırdınız mı?   

13.  Cebin yanlarına kıvırma sürüp kıvırma makinesini 5 mm 

ayarlayarak kıvırdınız mı? 
  

14.  Dikiş makinesinin ayarını yaparak cebin yanlarını diktiniz 

mi? 
  

15.  El maat sıcaklık ayarını deriye göre yaparak cebin üst 

köşelerine el maatı yaptınız mı? 
  

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki ölçme değerlendirme faaliyetine geçiniz. 
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 Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler 

doğru ise D, yanlış ise Y yazınız 
 

1. (   ) Sağlık için çalışma ortamında hava filtresi, hava akımı vb. olmalıdır. 

2. (   ) Bali yapıştırıcısının koyu kıvamını gidermek için su ilave edilmelidir.  

3. (   ) Dikişe başlarken alt ve üst iplik tutulmalıdır. 

4. (   ) Körüklerin ağzı kıvırma makinesinde kıvrılır. 

5. (   ) Yapıştırıcı bir seferde eşit miktarda sürülmelidir. 

6. (   ) Körüklerin astarı tıraşlı kısımlar dışarıda kalacak şekilde yapıştırılır. 

7. (   ) Cep derisinin üç kenarına içerlek sürülür. 

8. (   ) İki parçanın iyice yapışması için avuç içiyle dövülür. 

9. (   ) Cebin kenarlarını kıvırmak için genişlik ayarı 7 mm den yapılır. 

10. (   ) El maatının sıcaklık ayarı deriye göre değişebilir. 

11. (   ) Modele, isteğe göre ayarlanan dikiş boyu yapılan ‘Burslu Bayan 

Cüzdanında’ 1 cm’de 4 dikiştir. 

12. (   ) Yuvarlak köşe tel bıçakla çizgilere göre döndürülerek, kemikle payın 

yedirilmesiyle yapılır. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da 

cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek 

tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine 

geçiniz 

 

 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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 ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
   

 

 

Bayan cüzdan modelinin ön takım ve gövde montajını kaydırmadan  yapabileceksiniz 

 
 

 

 

 

 

 Cüzdan üretimi yapan işletmelerde tezgah işlemleri yapan ustaların çalışmalarını 

izleyiniz. 

 Cüzdan üretimi yapan işletmelerde montaj yapan deneyimli ustaların 

çalışmalarını gözlemleyerek deneyimlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.  

 Dikim, maat, kıvırma, araçlama, tekniklerini parçalar üzerinde deneme 

alıştırmaları yapınız. 

 Bilgilerinizi arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız. 

 

 

2. ÖN TAKIM VE ANA GÖVDE MONTAJI 

YAPMA 
 

2.1. Montaj 
 

 Modele göre iki ya da daha fazla parçanın birbirleriyle birleştirilerek bütün bir ürün 

haline getirmek için yapılan işleme montaj denir. 

 
2.1.1. Montajda Dikkat Edilecek Noktalar 

 Derilerin yüzeyinde bozukluk (Çizik,yara izi vb.) olmamasına 

 Kaymamasına 

 Düzgün ortalanmasına 

 İyi yapışmasına 

 Muntazam olmasına 

 Montaj modeline göre yerleştirilmesine dikkat edilmelidir. 

 
Not: Modelsiz ürünlerde montaj astara göre yapılır. 

 

2.2. Yapıştırıcılar 
  

a) Bally 

b) Solüsyon 

c) Metal yapıştırıcılar 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

 ARAŞTIRMA 
 

 AMAÇ 
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d) Japon yapıştırıcı 

e) Beyaz yapıştırıcı 

f) Lateks 
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Resim .2.1:Çıta(Demir çubuk) ve kesim bıçağı Resim .2.2: Elde araçlama 

2.2.1. Yapıştırıcı Sürme Teknikleri 

  
a) İçerlek sürme: Sürülecek parçanın dış kenarına, taşırmadan yapıştırıcı 

sürülmesine denir. Bir parçaya içerlek sürüldüğü zaman o parça daha sonra kıvrılacak 

demektir. 

b) Dışarlak sürme: Kıvırma ya da montajın iyi yapışması ve kıvırmanın kalkmaması 

için parçanın kenarına kadar yapıştırıcı sürülmesine denir. Parçaya araçlama yapılacaksa 5 

mm sürülür. Parçada araçlama  yapılmayacaksa 2-2,5 mm yapıştırıcı sürülür. 

       
2.3. Araçlama 
 

Cüzdanda derinin esneyen payını düzeltmek, gövde montajını iyi yapabilmek ve 

istenen ebada ulaşmak için iç takımın fazlalıkları alınır. Bu işleme araçlama denir. 

 

Bütün cüzdanların iç takımları modele ait yaptırılan araçlama bıçaklarıyla, pres kesim 

makinesinde yapılır. Araçlamayla iç takımın dört tarafından 2 mm alınmış olur. Payların dört 

tarafta eşit kalmasına dikkat edilir. 

 

2.3.1. Araçlama Teknikleri 

 

a) Elde araçlama: Bire bir modeller ile hassas modellerde makinede araçlama 

yapılamadığı için elde araçlama yapılır. Ayrıca maatın güzel çıkması için esneyen deri 

kenarlarına da elde araçlama yapılması gerekir. İç takımın fazlalıkları ölçülere uygun çıta 

(Demir çubuk) ve kesim bıçağı ile elde kesilerek araçlanır. Cüzdanda 5,5-6 mm’lik çıtalar 

kullanılır (Resim 2.1), (Resim 2.2) 

 

b) Makinede araçlama: Modele ait yaptırılmış araçlama bıçağı ile ön takımın 

esneyen ve kalıpta verilen araçlama payının kesim presinde alınmasına denir. Araçlamayla iç 

takımın dört tarafından 2 mm alınmış olunur. Araçlama bıçağı, ön takıma yerleştirilirken 

payların dört tarafta eşit kalmasına dikkat edilir. 
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Resim. 2.3: Araçlama bıçağı 

Resim. 2.4: Ön takıma ilaç sürme 

c) Araçlama bıçağı: Her cüzdan modeline ve ölçülerine göre ayrı ayrı çıkarılan 

araçlama kalıbı, seri üretimde araçlama bıçakları metalden, kesim bıçakçılarına yaptırılır. 

Aşağıdaki resimde yapmakta olduğunuz burslu bayan cüzdan model kalıbına göre 

yaptırılmış araçlama bıçağı görülmektedir (Resim 2.3). 

 
 

 

2.4. Ön Takım ve Gövde Montajı Yapma 
 

 
 

 

 

Kalın fırçaya bol miktarda yapıştırıcı alınarak cebin ön takıma yapışması için 

öntakıma komple yapıştırıcı sürülür. Yapıştırıcıyı her tarafa eşit miktarda sürülmelidir 

(Resim 2.4). 
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Resim. 2.5:Cebi ön takıma montajı yapma 

Resim. 2.6.:Cebin ön takıma dikişi 

Ön takım parçası temiz mermer üzerine konur. Cep parçası iki elle birden tutulur, 

kenarlar bir birine paralel, muntazam şekilde montajı yapılır. İyice yapışması için avuç içiyle 

dövülür (Resim 2.5). 
 

 
                                       

 

Dikiş makinesi dikişe hazırlanır, cebin alt ortasına gelecek şekilde makinenin ayağı 

yerleştirilir. Dikiş ortaya yapılacağından siper kullanılmadan muntazam dikilir (Resim 2.6).   
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Resim. 2.7: Körüklere yapıştırıcı sürme 

Resim. 2.8: Cebi katlama 

Cebi katlamak için körüklerin yanlarına taşırmadan bir hamlede yapıştırıcı sürünüz 

(Resim 2.7).   

 
 

                     

Daha önceden montajı edilmiş körük kenarına göre paylar eşitlenir, körük kenarları 

hizalanır ve cep buna göre katlanır. Körüklerin katlama yeri el ve çekiçle dövülerek 

belirginleştirilir (Resim 2.8). 
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Resim .2.9: Cebin katlanmış hâli 

Resim. 2.10: Sol kredi kart parçasına yapıştırıcı sürme 

Cebin katlanmasında yamukluk, hizada bozukluk, paylarda eşitsizlik olup olmadığı 

kontrol edilir. Herhangi bir bozukluk varsa hemen sökülür (Yapıştırıcı kurumadan) işlem 

tekrarlanarak hata düzeltilir (Resim 2.9). 

 
 

 

Kredi kart parçasının ön takıma montajı için, kredi kart parçasının çıt çıtlı kenarı ile 

bunun iki yanında bulunan kenarlara (toplam üç kenara)  yapıştırıcı sürülür (Resim 2.10). 
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Resim: 2.11. Sol kredi kartın ön takıma montajı 

Resim. 2.12: Montajın yapılmış hâli 

Ön takımın cepli kısmı üste gelecek şekilde mermerin üzerine konur, kredi kart 

parçasının iki kenarından tutulur, kenardaki payların eşit kalmasına dikkat edilerek öntakıma 

montajı yapılır ( Resim 2.11 ). 

 
 
 

 

Sol kredi kartın öntakıma yapışmasında hizada bozukluk olup olmadığı, payların eşit 

olup olmadığı kontrol edilir. Bozukluk varsa hemen sökülerek montaj tekrarlanır ( Resim 

2.12 ). 
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 Resim. 2.13: Ön takımı araçlama 

Resim. 2.14. Ön takıma maat çekme 

Ön takım parçası, derili kısmı üste olacak şekilde kesim presine konur. Modele göre 

hazırlanmış olan, öntakım araçlama bıçağı dikkatlice ön takımın üzerine yerleştirilir. Kesim 

presi ayarlanarak araçlama yapılır ( Resim 2.13).    
 

 
                                                        

 

Maat makinesine 3,5 mm genişlik, deriye göre de sıcak ayarları yapılır. Ön takımın üst 

kısmına biye maatı çekilir. Maat çizgisinin eğri olmamasına, net görünmesine dikkat 

edilmelidir (Resim 2.14).                      
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Resim. 2.15: Ön takıma biye için yapıştırıcı sürme 

Resim. 2.16: Ön takıma ön takım biyesini yapıştırma 

Temiz bir mermer üzerinde, ön takımın ağız kısmındaki mahatlanmış olan çizgisine 

kadar yapıştırıcı sürülür (Resim 2.15). 

 
 

 

Ön takımın yapıştırıcı sürülen ağız kısmına, maat çizgisine kadar biye derisi her 

tarafta eşit payla yerleştirilir. İyice yapışması için çekiçlenir ( Resim 2.16). 
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Resim .2.17: Ön takım biyesine kıvırma sürme 

Resim. 2.18: Ön takım ağzını kıvrılma 

Ön takımın tersi çevrilir, biye derisinin tersinde yapışmamış olan kısmına kıvırma 

sürülür. Yapıştırıcının kuruması için 5-10 dakika beklenir ( Resim 2.17). 

 
 

 

Kıvırma makinesine 5 mm’lik kıvırma ayarı yapılır. Ön takımın astarlı kısmı üste 

gelecek şekilde kıvırma makinesine yerleştirilir. Kıvırma payı kenara dayanarak bir elle ön 

takım parçasına baskı yapılırken diğer elle makinenin kolu hareket ettirilerek kıvırma yapılır 

( Resim 2.18).  
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Resim. 2.19: Ön takım ağzını dikme 

Resim. 2.20: Ön takım ağzına iç maat çekme                      

Makineye dikiş ayarı yapılarak, ön takım ağzı 2 mm içerden sipere dayanarak 

muntazam dikilir. Daha sonra iplikleri yakılarak temizlenir ( Resim 2.19). 

 
                                                      

 

Maat makinesine kıvırma genişliği kadar genişlik ayarı yapılarak ön takım ağzına iç 

maat çekilir. Maat çizgisinin her tarafta aynı netlikte çıkmasına dikkat edilir (Resim 2.20).                                  
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Resim. 2.21:.Gövdeye içerlek sürme 

Resim. 2.22: Gövde derisine gövde astarını yapıştırma 

 
 

 

Temiz bir mermer üzerine gövde derisinin tersi üste gelecek şekilde konur. Yeteri 

kadar yapıştırıcı fırçaya alınarak, gövde derisinin dört tarafına içerlek sürülür ( Resim 2.21). 

 

Gövde astarı kısa kenarlardan iki elle tutulur. Geniş çentiklerin altından gövde astarı, 

gövde derisine yapıştırılır. Kenarlar avuç içiyle dövülerek iyice yapışması sağlanır ( Resim 

2.22). 
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Resim. 2.23: Gövde ağzına kıvırma sürme 

Resim .2.24: Gövde ağzını kıvırma 

Gövde ağzının geniş çentikli kısmına kıvırma sürülür. Yapıştırıcının bir seferde, her 

tarafa eşit miktarda sürülmesine dikkat edilir. Çalışma sonunda fırça yapıştırıcı kutunun içine 

konur ve ağzı kapatılır ( Resim 2.23). 

 

 

 

Kıvırma makinesine 7 mm. den genişlik ayarı yapılır. Gövdenin kıvırma sürülen 

kenarı, kıvırma makinesine yerleştirilerek kaydırmadan kenarı kıvrılır. Kıvrılan payın her 

tarafta eşit miktarda olmasına dikkat edilmelidir ( Resim 2.24). 
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Maat makinesine 2 mm genişlik ayarı yapılarak gövde ağzına maat çekilir. Maat 

çizgisinin her tarafta aynı netlikte olmasına dikkat edilir ( Resim 2.25). 

 
 

Resim .2.25: Gövde ağzını dış maat çekme 



 

 34 

UYGULAMA FAALİYETİ 

  
Kullanılacak Araç-Gereçler 
 

1- Mermer 

2- Fırça 

3- Yapıştırıcı kabı 

4- Kenar kıvırma makinesi 

5- Kesim presi 

6- Araçlama kalıbı 

7- İplik yakma makinesi veya çakmak 

8- Makas 

9- Çift taraflı bant 

10- Dikiş ipliği 

11- Dikiş makinesi 

12- Maat makinesi 

13- Çekiç 

14- Yapıştırıcı 

15- Cüzdan parçaları 

16- Araçlama çıtası 

17- El kesim bıçağı  

18- Kesim lastiği 

19- Masat 

20- Eye 

 

 

İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak, ön takım ve ana 

gövde montajını yapınız. 
 

ÖN TAKIM VE ANA GÖVDE MONTAJI YAPMA 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Ön takıma komple yapıştırıcı 

sürünüz. 

Kalın fırçayla bol miktarda yapıştırıcı alıp her 

tarafa eşit miktarda sürünüz. 

 Cebin ön takıma montajını yapınız. Kenarlar birbirine paralel, muntazam montaj 

yapıldıktan sonra avuç içiyle vurarak iyice 

yapışmasını sağlayınız.. 

 Dikiş makinesini ayarlayarak, cebi 

ön takıma dikiniz. 

Dikiş makinesinin siperini çıkarınız. 

 Cebi katlamak için körüklerin 

yanlarına yapıştırıcı sürünüz. 

Kenara taşırmadan, bir hamlede yapıştırıcıyı 

sürünüz. 

 Körük kenarları hizalayıp 

yapıştırarak cebi katlayınız.. 

Körüklerin katlama yerini el ve çekiçle döverek 

belirginleştiriniz. 

 UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Ön takıma montaj için kredi kart 

parçasının üç kenarına yapıştırıcı 

sürünüz. 

Kredi kart parçasının çıt çıtlı kenarı ile bunun iki 

yanındaki kenara sürünüz. 

 Kredi kart parçasının ön takıma 

montajını yapınız. 

Kenardaki payların aynı hizada ve eşit olmasına 

dikkat ediniz. 

 Araçlama bıçağı ile ön takımı 

araçlayınız. 

Ön takımın cep, kredi kart ve kenarlarına dikkat 

ederek araçlama bıçağını yerleştiriniz. 

 Öntakımın üst kısmına biye matı 

çekiniz. 

Maat makinesine 3,5 mm genişlik; deriye göre de 

sıcaklık ayarı yapınız. 

 Ön takımın ağız kısmına yapıştırıcı 

sürünüz. 

Maat çizgisine kadar yapıştırıcı sürünüz. 

 Ön takıma biyeyi yapıştırınız. İyice yapışması için çekiçleyiniz. 

 Ön takım biyesine kıvırma sürünüz. 
Yapıştırıcının kuruması için (5-10 dakika) 

bekleyiniz. 

 Kıvırma makinesinin ayarını 

yaparak ön takımın ağzını kıvırınız. 

Kıvırma makinesine 5 mm genişlik ayarı yaparak 

kaymayı önlemek için çift taraflı bant yapıştırınız. 

 Makinenin ayarını yaparak, ön 

takımın ağzını dikip; ipliklerini 

temizleyiniz.  

Dikişi 2 mm içerden, sipere dayayarak muntazam 

dikiniz. 

 Maat makinesini ayarlayarak ön 

takım ağzına iç maat  çekiniz. 

Genişlik ayarını kıvırma ayarı kadar yapınız. 

 Gövde derisinin dört tarafına 

içerlek sürünüz. 

Mermerin üzerindeki yapıştırıcı lekelerini gazla 

temizleyiniz. 

 Geniş çentiklerin altından gövde 

astarını, gövde derisine yapıştırınız. 

Kenarlarını avuç içiyle döverek iyice yapışmasını 

sağlayınız. 

 Gövde ağzının geniş çentikli 

kısmına kıvırma sürünüz. 

Çalışma sonunda fırçayı yapıştırıcı kutunun içine 

koyup  ağzını kapatınız. 

 Kıvırma makinesini ayarlayarak 

gövde ağzını kıvırınız. 

Kıvırma makinesine 7 mm genişlik ayarı yapınız. 

 Maat makinesini ayarlayarak gövde 

ağzına maat çekiniz. 

Maat makinesine 2 mm genişlik ayarı yapınız. 
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UYGULAMALI TEST 
  

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet,  kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Sıra Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1.  Ön takıma komple yapıştırıcı sürüp cebi ön takıma montaj 

ettiniz mi? 
  

2.  Dikiş makinesinin siperini çıkarıp dikiş makinesini ayarlayarak 

cebi ön takıma diktiniz mi? 
  

3.  Cebi katlamak için, kenara taşırmadan, bir hamlede körüklerin 

yanlarına yapıştırıcı sürdünüz mü? 
  

4.  Körük kenarları hizalayarak yapıştırıp cebi katlayıp ve 

körüklerin katlama yerini el veya çekiçle döverek 

belirginleştiriniz mi? 

  

5.  
Ön takıma montaj için kredi kart parçasının üç kenarına 

yapıştırıcı sürdünüz mü? 
  

6.  
Kenardaki payların aynı hizada ve eşit olmasına dikkat ederek 

kredi kart parçasını öntakıma montaj ettiniz mi? 
  

7.  
Ön takımın cep, kredi kart ve kenarlarına dikkat ederek araçlama 

bıçağını yerleştirip araçlama yaptınız mı? 
  

8.  
Maat makinesine 3,5 mm genişlik, deriye göre de sıcaklık ayarı 

yaparak öntakımın üst kısmına biye matı çekiniz. 

  

9.  
Maat çizgisine kadar ön takımın ağız kısmına yapıştırıcı 

sürdünüz mü? 

  

10.  Ön takıma biyeyi yapıştırıp iyice yapışması için çekiçlediniz mi?   

11.  
Ön takım biyesine kıvırma sürüp yapıştırıcının kuruması için (5-

10 dakika) beklediniz mi? 
  

12.  
Kıvırma makinesine 5 mm. genişlik ayarı yaparak ön takımın 

ağzını kıvırdınız mı? 
  

13.  
Öntakımın ağzını 2 mm içerden sipere dayayarak muntazam 

dikip ipliklerini temizlediniz mi? 
  

14.  
Genişlik ayarını kıvırma ayarı kadar yapıp ön takım ağzına iç 

maat  çektiniz mi? 

  

15.  
Gövde derisinin dört tarafına içerlek sürüp geniş çentiklerin 

altından gövde astarını, gövde derisine yapıştırdınız mı? 
  

16.  Gövde ağzının geniş çentikli kısmına kıvırma sürdünüz mü?   

17.  
Kıvırma makinesine 7 mm genişlik ayarı yaparak gövde ağzını 

kıvırdınız mı? 

  

18.  
Maat makinesine 2 mm genişlik ayarı yapıp gövde ağzına maat 

çektiniz mi? 

  

DEĞERLENDİRME 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken 

tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın 

tümü doğru ise ölçme değerlendirme faaliyetine geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

 

1. (   ) Montaj yapılacak bir parçada, araçlama yapılacaksa yapıştırıcı 2,5 mm. 

genişliğinde sürülür. 

2. (   ) Kıvırma sürmede solüsyon kullanılır.  

3. (   ) Makinede araçlama yapabilmek için model araçlama bıçağının olması gerekir. 

4. (   ) Masa, mermer vb. yerlerdeki yapıştırıcı lekeleri gaz ile temizlenir. 

5. (   ) Cebin ön takıma dikişinde siper kullanılır. 

6. (   ) Cebin kat yerini, deri kalemiyle işaret alarak belirleyiniz. 

7. (   ) Montajda bozukluk varsa, hemen sökülerek hata düzeltilir.  

8. (   ) Ön takıma 3,5 mm genişliğinde maat çekilir. 

9. (   ) Kıvırma sürdükten sonra 5-10 dakika kuruması beklenir. 

10. (   ) Ön takımın ağzına kıvırma genişliğinde iç maat çekilir. 

11. (   ) Modele göre iki ya da daha fazla parçanın birbirleriyle birleştirilerek, bütün bir 

ürün haline getirmek için yapılan işleme montaj denir. 

12. (   ) Elde araçlama el kesim bıçağı ve çıtayla yapılır. 

DEĞERLENDİRME 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken 

tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın 

tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

 
 

 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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 ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

  

 

 

Bayan cüzdanının son montajını yapacaksınız 
  

 

 

 

 

 Cüzdan satış mağazalarına giderek bayan cüzdan modellerinde kullanılan ağız 

kapama şekillerini inceleyiniz. 

 Örnek parça üstünde, iç maat, dış maat ve biye maat alıştırmaları yapınız. 

 Cüzdan üretim atölye ve fabrikalarını gezerek cüzdan montajı yapan ustalarının 

çalışmalarını gözlemleyiniz. 

 Cüzdan üretim atölye ve fabrikalarına giderek kalite kontrol yapan kişilerin 

çalışmalarını gözlemleyiniz. 

 Bilgilerinizi arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız  

 

 
 

3. SON MONTAJ  YAPMAK 
 

3.1. Maat Çeşitleri 

 
Maat: Cüzdanın iyi görünmesi için kredi kartlıklarına, kıvırma yapılan yerlere vb. 

maat makinesiyle çizgi yapılmasına denir. Maat cüzdanın güzel görünmesi için yapılan 

makyajdır.  

 

Maat makinesinin sıcaklık ayarı derinin cinsine, rengine ve kalitesine göre değişebilir. 

Cüzdanda 150-200 derece arasında sıcaklıklar kullanılmaktadır.  

 
3.1.1. İç Maat 

Maat cüzdanın içine çekildiğinde iç maat ismini alır. Ön takıma çekilen iç maat ölçüsü 

kıvırma ölçüsüne göre ayarlanır. Yapmakta olduğunuz cüzdanda iç maat vardır. 

 
3.1.2. Dış Maat 

Cüzdanın dıştan güzel görünmesi için yapılan mata denir. Her cüzdan modelinde dış 

maat yoktur. Yapmakta olduğunuz cüzdanda dış maat yoktur. 

 
3.1.3. Biye Maat 

Cüzdanın ağız kısmına yapılır. Cüzdanın ağız kısmına 3,5 mm’den maat çekilir; daha 

sonra biye derisi yapıştırılır. Yapmakta olduğunuz cüzdanda biye maatı vardır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

         AMAÇ 

   ARAŞTIRMA 
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3.2. Ağız Kapama Şekilleri 
 

a) Fermuar ile: Bazı cüzdan ağızları çeşitli renk ve ölçülerdeki fermuarlar dikilerek 

ağızları kapatılmıştır. 
 

b) Çıtçıt ile: Genelde kapaklı cüzdanlarda çıtçıt ile ağız kapama tekniği 

uygulanmaktadır. 
 

c) Mıknatıs ile: Küçük demir para büyüklüğündeki mıknatısın cüzdanın ağzına 

karşılıklı yerleştirilmesiyle cüzdan  ağzı kapanmıştır. 
 

d) Cırt bant ile: Genelde spor cüzdan ve cep telefon kılıflarında kolay kulanım 

amacıyla tercih edilir. Cüzdan ve cep telefon kılıfının ağız kısmına karşılıklı dikilen cırt bant 

ile ağız kapatılır.  
 

e) Aksesuar ile: Çeşitli aksesuarlar (Boncuk, metal aksesuarlar vb.) cüzdanın ağız 

kısmına montajı yapılacak cüzdan ağız kapaması yapılır. 
. 

f) Burs ile: Modele göre değişen ölçülerde hazırlanmış metal burslar cüzdan ağzına 

yerleştirildikten sonra sıkıştırılır veya yapıştırılır. 
 

Uygulamakta olduğunuz cüzdanının ağzında burs ile kapama tekniğini 

uygulayacaksınız. 
 

3.3. Kalite Kontrol 
 

3.3.1. Kalite 
 

Bir ürün yada hizmetin uygun hâlâ getirilmesini sağlayan oluşlumdur. 
 

3.3.2. Kalite Kontrol 
 

Üretim süresince oluşabilecek hataları engellemek ya da en aza indirmek  ve 

üretimdeki eşit kaliteyi sağlamak için sürekli kontroller yapmak çok önemlidir. Kalite 

kontrolün ilk amacı ürün kalitesini emniyet altına almaktır. 
 

3.3.3. Malzeme Kontrolü 
 

Cüzdan üretiminde kullanılacak tüm malzemelerin satın alınıp,  depolanacağı yere 

geldiğinde oranın sorumluları tarafından kalite kontrolleri yapılır. Her malzemenin (Deri, 

iplik, astar, yapıştırıcı, çıtçıt, burs vb.) kendine özgü istenen renk, nitelikte ve cinste vb. olup 

olmadığı kontrol edilir. İstenilen özelliklere sahip olmayanlar ayrılır, gerektiğinde alınan 

yere iade edilir. 
 

3.3.4. Üretim Sırasında Kontrol 
 

Cüzdan üretiminin herhangi bir safhasında oluşabilecek, eksiklik veya hata ara 

kontrollerle üretim sırasında fark edilerek, anında düzeltilir. Derinin pahalı ve hassas 

malzeme olması nedeniyle hatanın sonradan düzeltilmesi çok zordur. (İğne izinin kalması 

gibi…) Üretim sırasında kontrollerle hatanın anında fark edilip düzeltilmesi çok önemlidir. 
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Resim. 3.1: Gövdeye içerlek sürme 

3.3.5. Son Kontrol 
 

Cüzdanın son kalite kontrolü, deneyimli kalite kontrolcüler tarafından yapılır. Firmaya 

ait kartlar takıldıktan sonra, aşağıdaki noktalara dikkat edilerek cüzdanın son kontrol yapılır. 
 

 Logonun düzgün çıkıp çıkmadığı kontrol edilir. 

 Logonun içinin boyanıp boyanmadığına bakılır. 

 Dikiş hatası (Dikiş atlaması) olup olmadığı kontrol edilir. 

 Maatın iyi çıkıp çıkmadığı, unutulup unutulmadığı kontrol edilir. 

 İpliklerin temizlenip temizlenmediği kontrol edilir. 

 Çıtçıtın düzgün basılıp basılmadığı; çalışıp çalışmadığı kontrol edilir. 

 Cüzdan köşelerinin düzgün yapılıp yapılmadığı kontrol edilir. 

 Deri yüzeyinde hata (Beyazlama) olup olmadığı kontrol edilir. 

 Cüzdanın astarlarında yapıştırıcı lekesi olup olmadığı kontrol edilir. 
 

Bu kontrol sırasında bir hata görüldüğünde derhal düzeltilir. Seri üretimde son kontrol 

bittikten sonra, cüzdanın içine koruma kâğıdı yerleştirilir. Modele göre özel yaptırılmış 

kutuların içinde, ince koruma kâğıdına sarılarak kutulanır. Daha sonra cüzdanın hangi renk 

ve model olduğunu gösteren Model Kodu kutuların üzerine basılır. Barkotlanan kutular 

depolanıp sevkiyatı yapılır. 
 

3.4. Son Montaj Yapma 
 

Burslu bayan cüzdanının son montajında ön takımın gövdeye montaj olması için 

gövdenin üç tarafına ince (İçerlek) yapıştırıcı sürülür. İnce fırça ile bir hamlede aynı 

yoğunlukta yapıştırıcıyı sürmeye özen gösteriniz ( Resim 3.1 ). 
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Resim. 3.2: Ön takımın gövde montajı 

Resim. 3.3:Cüzdana son kıvırma sürme 

Ön takım ile gövde montajında, kıvırma paylarının her tarafta eşit olmasına dikkat 

edilmelidir. Gövde ile ön takım birbirine yapıştırıldıktan sonra payların eşit kalıp kalmadığı 

kontrol edilir. Bir yamukluk varsa hemen düzeltilmeli, daha sonra çekiçlenerek iyice 

yapışması sağlanmalıdır ( Resim 3.2).  

 
                          

 

Cüzdana son kıvırma için dört kenara yapıştırıcı sürünüz. Yapıştırıcının kuruma 

süresini (10 dakika) bekleyiniz ( Resim 3.3). 
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Resim. 3.4: Cüzdan kenarlarını kıvırma 

Resim .3.5: Cüzdan köşelerine maat yapma 

Cüzdanın burs mukavvalı tarafı ile cüzdanın alt ortasını kemik yardımıyla elde 

kıvırınız. Diğer üç kenarı ise kıvırma makinesinde kıvırınız. Kıvrılan kenarların eşit payda 

olmasına, kıvırmada kırışıklık, pile vb. hataların oluşmamasına dikkat edilmelidir (Resim 

3.4). 

 
 

 

Daha önceden sıcaklığı deriye göre ayarlanmış el maatı ile bir elle cüzdana baskı 

yapılırken diğer elle cüzdanın üst köşesine maat yapılır. Maat yaparken maatın ucu derinin 

ucuna göre önce dik sonra yatay açıyla döndürülerek sivrilik gidinceye kadar işleme devam 

edilir. Daha sonra sırasıyla diğer köşelere de maat yapılır ( Resim 3.5). 
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Resim. 3.6: Cüzdanın son dikişini yapma 

Resim. 3.7: Cüzdana son iç maat çekilmesi 

Dikiş makinesine gerekli ayarla yapıladıktan sonra, cüzdanın kenarlarına 2 mm 

içerden son dikişi yapılır. Dikiş sırasında siper kullanılması, köşelerin dik acı oluşturacak 

şekilde dönülmesi, dikişin başlangıç noktasını 3 dikiş boyu geçince dikişin bitirilmesine 

dikkat edilmelidir ( Resim 3.6). Daha sonra dikiş iplikleri kesilir ve yakılarak temizlenir. 

 
                   
  

Maat makinesine kıvırma genişliğinde ayar yapılır, cüzdan içinin zımbalı kenarı ile alt 

kısmına iç maat çekilir ( Resim 3.7). 
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Resim. 3.8: Cebe dişi çıtçıt için işaret alma 

Resim. 3.9: Dişi çıtçıt çakma   

Cebe dişi çıtçıt çakmak için işaret alınması gerekir. Bunun için cüzdanın ön tarafının 

üç kenarı bir olacak şekilde katlanır, ortasındaki erkek çıtçıt üzerine bastırılarak iz yapılır. İz 

yapılan yerden çarklı zımba ile delinir ( Resim 3.8). 

 
                  
 

Çıtçıt makinesine dişi çıtçıt çakma aparatları takılır, cüzdanın delinen yerine dişi çıtçıt 

parçalarının oyuklu olanı cebin üstüne, düz olanı cebin altına yerleştirilir. Çıtçıtlar 

aparatların arasına konur, kolun döndürülmesiyle çıtçıt çakılmış olur ( Resim 3.9). 
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Resim .3.10: Cüzdanın ağzına burs takma 

Resim. 3.11: Son kalite kontrol Resim .3.12: Cüzdanı paketleme 

Burs takılırken cebin kenarlarındaki pay ortalanır, bursun iki ağzı cebe yerleştirilir. 

Önce bir taraf burs makinesine yerleştirilir, ayakla pedala basılarak burs sıkıştırılır, daha 

sonra diğer kenarda aynı şekilde sıkıştırılır. Burs sıkma makinesinin bulunmadığı 

durumlarda, kuvvetli metal yapıştırıcılarla cebin ağzına burs takılabilmektedir (Resim 3.10). 

 
 

 

 
Cüzdanın üzerindeki yapıştırıcı lekeleri bali silgisiyle temizlenir, cüzdanın son kalite 

kontrolü yapılarak cüzdan tamamlanır (Resim 3.11). Daha sonra seri üretimdeki cüzdan ince 

koruma kağıdına sarılarak kutulanır, depolanarak sevkiyatı yapılır (Resim 3.12). 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
  
 

Kullanılacak Araç-Gereçler 
 

1-Dişi çıtçıt 

2-Çıtçıt basma aleti 

3-Mermer 

4-Kenar kıvırma makinesi 

5-Deri yapıştırıcısı (Bali) 

6-El mahatı 

7-Fırça 

8-Yapıştırıcı kabı 

9-Kollu dikiş makinesi 

10-Dikiş ipliği (Deri renginde, 70 numara) 

11-Burs 

12-Burs basma makinesi 

13-Çarklı zımba 

14-Maat makinesi 

15-Kemik 

16-Çekiç 
 

İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak burslu bayan 

cüzdanının son montajını yapınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Gövdenin üç tarafına ince (içerlek) 

yapıştırıcı sürülür. 

İnce fırça ile bir hamlede aynı yoğunlukta 

yapıştırıcıyı sürmeye özen gösteriniz. 

 Ön takım ile gövdenin montajı 

yaparak çekiçleyiniz.  

Montaj sırasında kıvırma paylarının her tarafta 

eşit olmasına dikkat ediniz. 

 Cüzdana son kıvırma için dört kenara 

yapıştırıcı sürünüz.  

Yapıştırıcının kuruma süresini (5- 10 dakika) 

bekleyiniz. 

 Cüzdanın burs mukavvalı tarafı ile 

cüzdanın alt ortasını kemik 

yardımıyla elde kıvırınız. Diğer üç 

kenarı ise kıvırma makinesinde 

kıvırınız 

Kıvrılan kenarların eşit payda olmasına, 

kıvırmada  kırışıklık, pile vb. hataların 

oluşmamasına dikkat edilmelidir. 

 Cüzdanın üst köşesine maat yapılır. 

 

Maat makinesinin sıcaklığını deriye göre 

ayarlayınız. 

 Dikiş makinesini ayarlayarak, 

cüzdanın kenarlarına 2 mm içerden 

son dikiş yapıp, ipliklerini 

temizleyiniz. 

Dikiş sırasında siper kullanılması, köşelerin 

dik acı oluşturacak şekilde dönülmesi, dikişin 

başlangıç noktasını 3 dikiş boyu geçince 

dikişin bitirilmesine dikkat edilmelidir. 

 UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Maat makinesini ayarlayıp cüzdan 

içinin zımbalı kenarı ile alt kısmına 

iç maat çekiniz. 

Maat makinesine kıvırma genişliğinde ayar 

yapınız. 

 Cebe dişi çıtçıt çakmak  için işaret 

alarak çarklı zımba ile deliniz.  

Cüzdanın ön tarafını üç kenarı bir olacak 

şekilde katlayarak, ortasındaki erkek çıtçıt 

üzerine bastırılarak iz yapınız.  

 Çıtçıt makinesine dişi çıtçıt çakma 

aparatlarını takarak çıtçıtı çakınız. 

Cüzdanın delinen yerine dişi çıtçıt parçalarının 

oyuklu olanı cebin üstüne, düz olanı cebin 

altına yerleştiriniz. 

 Cebin ağzına bursu takınız. 

 

Cebin kenarlarındaki payı ortalayarak bursu 

yerleştiriniz. 

 Cüzdanın üzerini temizleyerek 

cüzdanın son kalite kontrolünü 

yapınız. 

 

Cüzdanın üzerindeki yapıştırıcı lekelerini bali 

silgisiyle temizleyiniz. 
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UYGULAMALI TEST 
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için Evet,  

kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 
 

 
SIR

A 
Değerlendirme Ölçütleri 

 

Evet 

 

Hayır 

1.  Gövdenin üç tarafına ince (içerlek) yapıştırıcı sürdünüz mü? 
  

2.  
Kıvırma paylarının her tarafta eşit olmasına dikkat ederek ön 

takım ile gövdenin montajını yaptınız mı? 

  

3.  
Cüzdana son kıvırma için dört kenara yapıştırıcı sürdünüz 

mü? 
  

4.  

Kıvrılan kenarların eşit payda olmasına dikkat ederek 

cüzdanın burs mukavvalı tarafı ile cüzdanın alt ortasına elde, 

diğer üç kenarında  kıvırma makinesinde kıvırdınız mı? 

  

5.  
Maat makinesine deriye göre sıcaklık ayarı yapıp cüzdanın 

üst köşesine maat yaptınız mı? 

  

6.  
Dikiş makinesini ayarlayarak, cüzdanın kenarlarına 2 mm 

içerden son dikiş yapıp ipliklerini temizlediniz mi? 

  

7.  
Maat makinesini ayarlayıp cüzdan içinin  zımbalı kenarı ile 

alt kısmına iç maat çektiniz mi? 
  

8.  

Cüzdanın ön tarafını üç kenarı bir olacak şekilde katlayarak 

ortasındaki erkek çıtçıt üzerine bastırarak iz yapıp sonrada 

çarklı zımba ile deldiniz mi? 

  

9.  
Çıtçıt makinesine dişi çıtçıt çakma aparatlarını takarak, çıtçıtı 

çaktınız mı? 
  

10.  Cebin kenarlarındaki payı ortalayarak bursu cebe taktınız mı?   

11.  
Cüzdanın üzerindeki yapıştırıcı lekelerini bali silgisiyle 

temizleyip son kalite kontrolünü yaptınız mı? 
  

 

DEĞERLENDİRME 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise ölçme değerlendirme  faaliyetine geçiniz 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
  
 

Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplayarak ölçünüz. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 
 

1. (   ) Ön takımın iç maat ölçüsü kıvırma ölçüsüne göre ayarlanır. 

2. (   ) Biye maatı cüzdanın ağız kısmına yapılır. 

3. (   ) Cüzdanın ağzına yerleştirilen burs dikiş tekniği ile sabitleştirilir. 

4. (   ) Düzeltilemeyen hataların oluşmaması için sık sık malzeme kontrolü yapılır. 

5. (   ) Cüzdanın son kalite kontrolü deneyimli kalite kontrolcüler tarafından yapılır. 

6. (   ) Cüzdanın burs mukavvalı tarafı kemik yardımıyla elde kıvrılır. 

7. (   ) Erkek çıtçıt ile iz yapılarak, dişi çıtçıt yeri bulunur. 

8. (   ) Cüzdanın kenarlarına 5 mm den son dikiş yapılır. 

9. (   ) Cüzdan dikişinden sonra iplikler yakılarak temizlenir. 

10. (   ) Kapaklı cüzdanlarda çıt çıt ile ağız kapama tekniği daha fazla uygulanır. 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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 MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

 UYGULAMALI TEST  
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet,  kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 
 

  

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1.Sağ cep ve ön takım orta parçası yapma 

A) Alt ve üst iplikleri tutarak burs mukavvasını diktiniz mi?   

B) Körüklerin ağzını elle kıvırdınız mı?   

C) Cebin dört tarafına yapıştırıcı sürüp cep astarını iyice yapıştırınız 

mı? 
  

D) Dikiş makinesinin ayarını yaparak cebin yanlarını diktiniz mi?   

2.Ön takım ve ana gövde montajı yapma 

A) Ön takıma komple yapıştırıcı sürüp cebi öntakıma montaj yaptınız 

mı? 
  

B) Kenardaki payların aynı hizada ve eşit olmasına dikkat ederek, 

kredi kart parçasını öntakıma montaj ettiniz mi? 
  

C) Kıvırma makinesine 5 mm. genişlik ayarı yaparak ön takımın ağzını 

kıvırdınız mı? 
  

D) Gövde derisinin dört tarafına içerlek sürüp gövde astarını gövde 

derisine yapıştırdınız mı? 
  

E) Kıvırma makinesine 7 mm genişlik ayarı yaparak gövde ağzını 

kıvırdınız mı? 
  

3.Son montaj yapma 

A) Ön takım ile gövdenin montajını yaptınız mı?   

B) Cüzdanın kenarlarına 2 m içerden son dikişini yaptınız mı?   

C)Cebin ağzına burs taktınız mı?   

D)Cüzdanın kalite kontrolünü yaptınız mı?   
 

DEĞERLENDİRME  
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1 CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 Y 

3 D 

4 Y 

5 D 

6 D 

7 D 

8 D 

9 Y 

10 D 

11 D 

12 D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 CEVAP ANAHTARI 
 

1 Y 

2 Y 

3 D 

4 D 

5 Y 

6 Y 

7 D 

8 D 

9 D 

10 D 

11 D 

12 D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3 CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 D 

3 Y 

4 Y 

5 D 

6 D 

7 D 

8 Y 

9 D 

10 D 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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