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Çanta Kalıbı , Temel Dikiş Makineleri, Temel Kesim,Deride
İnceltme, Tezgâh İşlemleri, Makinede Dikerek Birleştirme
modüllerini başarı ile tamamlamış olmak.

YETERLİK

Evrak çantası yapmak.

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Evrak çantası ve çeşitlerini tanıyacak, kalıbını çıkarıp,
kesimini yapacak ve modele uygun kısa ve uzun sap
yapacaksınız.
Amaçlar
1. Ölçüye uygun kalıp hazırlayacaksınız.
2. Firesiz kesim yapacaksınız.
3. Modele uygun kısa sap yapacaksınız
4. Modele uygun ergonomik uzun sap yapacaksınız.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Saraciye üretim atelye donanımı, deri, kalıp araç gereci, çizim
malzemeleri, sertleştirme ve besleme malzemeleri, yapıştırıcı
malzemeleri, ölçüm araç gereci vb. donanım
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
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Bu modülü ile evrak çantası yapımının ilk aşamaları olan kalıp, kesim inceltme, uzun
ve kısa sap yapımı ile ilgili, gerekli bilgi ve becerileri kazanmış olacaksınız. Evrak çantası
yapımının devamı olan, Evrak Çantası -2 modülünü aldığınızda çantayı tamamlayacaksınız.
Evrak çantası, günümüzde erkek ve kadın herkesin en çok kullandığı çanta
çeşitlerinin başında gelmektedir. Genişliği ve kullanım alanı ile evrakları ve özel eşyaları
taşımada büyük kolaylık sağlamaktadır.
Evrak çantası, değişik kumaşlardan ve derilerden yapılmaktadır. En çok tercih edileni
ise, deriden yapılanıdır. Şık bir deri evrak çantası, taşıyan kişiye de ayrı bir hava
vermektedir. Ayrıca şifreli kilit ile de evraklar güvence altına alınabilmektedir.
Saraciyede değişik modellerde evrak çantası üretilmektedir. Kullanılan malzemeleri,
ağız kapama şekilleri ve kilit çeşitleri ile birbirinden farklı modellerde, çantalar
üretilmektedir.
Çanta yapımının ilk aşaması ölçü almak ve kalıp hazırlamaktır. Modele uygun doğru
ölçülendirip hazırlanan kalıp, çanta yapımının diğer aşamalarında problem çıkmasını
engeller.Aksi taktirde çanta yapımından olumlu sonuç alınmaz.
Evrak çantasının yapımında hem kısa hem de uzun sap kullanılacaktır. Ergonomik ve
modele uygun olarak hazırlayacağınız bu saplar, çantayı taşımada size
kolaylık
sağlayacaktır.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Evrak çantasını ve çeşitlerini tanıyıp, ölçülerini doğru alıp, modele göre kalıp
hazırlayacaksınz.

ARAŞTIRMA


Evrak çantası modelleri ile ilgili dergi, katalog ve broşürleri inceleyiniz.
Araştırma işlemleri için internet ortamı, ilgili fuarlar ve çanta satan ve üretimini
yapan mağazaları geziniz.



Evrak çantası kalıbı çıkaran kişilerden, çanta kalıbı çıkarma aşamaları ile ilgili
ön bilgi edininiz.



Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınız ve öğretmeniniz ile paylaşınız.

1. KALIP
1.1. Evrak Çantasının Tanımı
Evrak çantası, çeşitli malzemelerden yapılan, içine dosya ve evrak girebilecek
büyüklükteki çanta çeşididir.Şık görünümü ve dayanıklı olması bakımından,en çok tercih
edilen deri evrak çantalarıdır (Resim 1.1). Derinin pahalı bir malzeme olması bakımından,
çeşitli kumaşlardan da evrak çantaları üretilmektedir (Resim 1.2). Üretilen malzemeye göre
kumaş ve deri evrak çantaları olarak sınıflandırılabilir.
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Resim 1.1: Deri evrak çantası

Resim 1.2: Kumaş evrak çantası

Evrak çantası ağız kapama çeşitlerine göre de sınıflandırılır.
a- Kilit ile (şifreli ve şifresiz) (Resim 1.3)
b- Fermuar ile (Resim 1.4)
c-Yapışkanlı bant ile (Resim 1.5)

Resim 1.3: Kilitli evrak çantası

Resim 1.4: Fermuarlı evrak çantası
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Resim 1.5:Yapışkan bantlı evrak çantası

1.2. Ölçü Alma
Evrak çantası için standart bir ölçü yoktur ama içine A4 kağıt dosyası girebilecek
büyüklükte olması gerekir.
Evrak çantasını ölçülendirme işlemine dış deri yüzeyden başlanır.Çanta ölçülendirme
ürün üzerinden yapılacak ise, cetvel ve mezür yardımı ile dış yüzey parçaları
ölçülendirilir.Resim üzerinden ölçülendirmede en belirgin parça ölçülendirilir, diğer
parçaların da ölçüleri bu ölçüye göre oran orantı kurularak yapılır (bkz.saraciyede ölçü alma
modülü).
Dış deri yüzey parçalarına uygun olarak iç yüzey ölçülendirmesi yapılır.
Ölçülendirmenin çok dikkatli yapılması gerekir.Ölçülendirme milimetrik yapılmazsa, kalıp
hazırlamada, daha sonra da birleştirme ve montajda büyük problemler ortaya
çıkar.Ölçülendirilen parçaların birbiri ile örtüşmesine de dikkat edilir.
Ölçüler paysız alınır.Kalıp çıkartırken paylar, kalıba ilave edilir. Ölçülendirilen
parçalar hazırlanan model ölçü formuna geçirilir. Model ölçü formu, bize kalıp hazırlamada
kolaylık sağlayacaktır.

MODELE GÖRE ÖLÇÜ FORMU
Bozuk para cüzdan kalıbı parça adı
Ön gövde deri
Arka gövde deri
Sufle (Körük)deri
Dip deri
Orta bölme faça derisi
Kısa sap tutamaç deri
Kısa sap deri
Kapak deri
Uzun sap deri
Uzun sap köprü

En
44cm
44cm

Boy
31,5cm
31,5cm

Adet
1
1

19cm
17,5cm
5 cm
2,5cm
2,5cm
44cm
4,5 cm
1,5 cm

30,5 cm
40cm
40,5cm
13 cm
31,5 cm
27,5 cm
95 cm
7 cm

2
1
1
2
1
1

Tablo 1.1: Evrak Çantası Ölçü Formu
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1.3. Evrak Çantası Deri Kalıpları
Ölçü tablosuna geçirilen ölçülere uygun olarak, elde kesim için çanta kalıpları
çıkartılır. Seri üretim yapan atölyelerde, kesim işlemi makinede pres kesim kalıpları ile
yapıldığı için kalıba gerek yoktur.
Evrak çantası kalıpları büyük ve çok olduğu için, pres kesim kalıpları yaptırmanın
maliyeti fazladır.Küçük atölyelerde kesim işlemi elde mukavva kalıpları ile yapılmaktadır.
Evrak çantası deri kalıpları model ölçü formundaki ölçülere kıvırma payları ilave
edilerek, hazırlanır.Önce kalıpları ½’si çıkartılır daha sonra katlayarak, simetrisi alınır ve
tam kalıp çıkartılır. Model mukavvasından hazırlanan kalıplar, deri kesimini rahat yapmak
için, kesim mukavvasından hazırlanır.

1.3.1. Ön Gövde Deri Kalıbı
Ön gövde kalıbı çantanın temel kalıplarındandır.Ölçü formuna geçirilen ölçüler model
mukavvasına işaretlenir kıvırma payları (0,8cm) ölçüye ilave edilir.Alt köşelerinin
yuvarlaklığı verilir.Üst kenardan 5,5cm yandan da 9,5 cm’lik kısmın kenarlarından kesilerek,
ağız kısmı hazırlanır.
Kalıbın önce ½’si çıkartılır.Kalıp katlanarak simetrisi alınır ve tam kesimi
yapılır.Kesim için, kesim mukavvasından da hazırlanır. Bilgi işaretleri üzerine geçirilir
(Resim 1.6).

Resim 1.6: Ön gövde deri kalıbı

1.3.2. Arka Gövde Deri Kalıbı
Arka gövde, çantanın aynı zamanda arka cep kısmıdır. Ölçü formundaki ölçüler
mukavvaya geçirilir. Kıvırma payları bütün kenarlarına ilave edilir. Alt köşesinin
yuvarlaklığı verilerek kesimi yapılır.Dikdörtgen şeklinde hazırlanan kalıp, kesim yapmak
için kesim mukavvasından da hazırlanır (Resim 1.7).
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Resim 1.7: Arka gövde deri kalıbı

1.3.3. Körük (Sufle) Deri Kalıbı
Körük, çantanın iki yanında bulunan çantaya hacim vermek için kullanılan parçadır.
Çantanın körük kalıbı için, ölçü formundaki ölçülere taban kısmı hariç, kıvırma payları ilave
edilir. Taban kısmına yuvarlaklık verilir ve bu kısma 2,5 cm yanlardan,7 mm alttan girilerek,
aradaki mesafe düz kesilir. 2,5 cm’lik kısma yukarı doğru düz çeltik atılır. Çeltik atılan yere
kadar olan yuvarlak kısım kıvırma yapılır.Çeltik atmanın amacı, körük ile dip deri birleştiği
zaman çeltikli kısma dip derinin oturmasını sağlamaktır. Üst iki kenarda 2cm uzunluğunda
verev kesilir.Verev kesmenin de amacı, kıvırmalar yapıldığı zaman, üst üste binen payların
kalınlık yapmamasını sağlamaktır.
Kesim mukavvasından kesim yapılarak, kalıp hazırlanır. Suflenin rahat katlanabilmesi
için orta tıraşı ve kenar tıraşı işaretleri de kalıba geçirilir (Resim 1.8).

Resim 1.8: Körük deri kalıbı
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1.3.4. Dip Deri Kalıbı
Çantanın taban kısmıdır. Ölçü formundaki ölçülere da kıvırma payları ilave edilerek (4
kenar), mukavvaya geçirilir ve dikdörtgen şeklindeki kalıp çizilir.Her köşesi 2 cm
uzunluğunda verev çizilerek, kesilir (Resim 1.9).

Resim 1.9: Dip deri kalıbı

1.3.5. Kapak Deri Kalıbı
Çantanın üst kilidinin de monte edildiği parçadır.Model ölçü formundaki en ölçüleri
çizilir. Boy ölçüsünün 22,5 cm kısmı da çizilerek dikdörtgen kalıp çizilir.Önce ½ ’sinin üst
kısmı yuvarlak çizilir. Sonra katlanarak simetrisi alınır ve kalıbın tamamı çizilir.Böylece ağız
kısmının yuvarlaklığı verilmiş olur.
Alt düz kısmına iki yanlardan 1’er cm içeri girilir. Girintiden itibaren aşağı 5 cm ilave
edilir. Düz çizilip kesilir (Resim 1.10).

Resim 1.10: Kapak deri kalıbı

1.3.6. Kapak Altı Deri Kalıbı
Hazırlanan kapak deri kalıbı, mukavvanın üstüne konularak aynen çizilir.Kapağın alt
kısmına ilave edilen 5 cm’lik pay çıkartılarak, kesilir. Sadece kalıbın yuvarlaklık verilen
kısmı alınarak, kalıp hazırlanır (Resim 1.11).
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Resim 1.11: Kapak altı deri kalıbı

1.3.7. Orta Bölme Faça
Faça, çantanın iç kısmını bölmek için kullanılan mukavvanın ağız kısmına dikilen
deri parçadır. Orta parça mukavva kalıbının genişliğine göre genişlik ölçüsü alınır. Uzunluğu
mukavvayı kaplayacak kadar (4 cm) alınır. Kalıbın 4 kenarına da kıvırma payı (0,8cm) ilave
edilir. İşaretleri üzerine yazılarak kalıp kesimi yapılır (Resim 1.12).

Resim 1.12: Faça deri kalıbı

1.3.8. Kısa Sap Derisi Kalıbı
Çantanın kapak kısmına monte edilen çanta kısa sapının deri kalıbıdır. Çanta sapının
uzunluk ölçüsü ve sap genişliği çizilir. Sap genişliğine 0,8 cm her iki taraftan da kıvırma
payları ilave edilir. Sapın besleme yapılacak iç kısmı taraftan da 8,5 cm ölçülerek işaretlenir.
İşaretli yerden yukarı 1,5 cm verev çizilir. Verev çizginin bitiminden 6mm düz çizgi çizilir
ve tekrar yukarı 0,5cm’ lik verev çizgi çizilir. En son çizilen yer kırma payıdır. Basamağı
andıran şekil, çizgi üzerinden cetvel yardımı ile kesilir.Kalıp ikiye katlanarak, simetrisi alınır
ve diğer tarafta kesilir.
Sap derisi üzerine orta işareti için çeltik atılır ve kalıp hazırlanmış olur (Resim
1.13).Verev çizilerek kesilen kısımlardan sap katlanarak, şekil alacaktır. Kalıbın üzerine
kıvırma payları da işaretlenir.
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Resim 1.13: Kısa sap deri kalıbı

1.3.9. Kısa Sap Tutamaç Deri Kalıbı
Kısa sapın sap halkasının takılarak, çantaya montesini sağlayan parçasıdır.İçinin salpa
ile beslemesi yapılır.Kısa sap genişliğinde hazırlanır. Uzunluk ve genişlik ölçüleri
mukavvaya geçirilir. Kalıbın 4 tarafına kıvırma payları (0,8 cm) ilave edilir.Kenarlarına
yuvarlak şekil verilerek, kalıp kesimi yapılır.

1.3.10. Uzun Sap Deri Kalıbı
Çantayı omuzda taşımaya yarayan sap kısmıdır. Çantanın kullanışlı ve ergonomik
olmasına dikkat edilerek ölçülendirilen uzun sap ölçüleri, mukavvaya geçirilir.Sapın enine
kıvırma payları ilave edilerek, dikdörtgen şeklinde hazırlanan kalıp kesimi yapılır.Orta tıraşı
ve kenar tıraşı işaretleri alınır.

1.3.11. Uzun Sap Tutamaç Deri Kalıbı
Uzun sap derisinin çanta ile birleşmesini sağlayan parçasıdır.2 cm genişliğinde ve 6,7
cm genişliğinde bir kare çizilir. Bütün kenarlarına kıvırma payları ilave edilir.Kısa kenardan
itibaren 2,5 cm ölçülür ve 6 cm genişliğe ulaşıncaya kadar yuvarlak şekil verilir.Toplam
uzunluk kıvırma payı ile beraber 7,7 cm olur. Üstten ve yanda 1,5 cm ölçülerek delik yerleri
işaretlenir. Delikler çarklı zımba ile delinir.
İkiye katlanarak, simetrisi alınan kalıp kesilir. Armut şeklinde kalıp ortaya çıkar.
Yuvarlak yerin başlangıç kısımlarına verev 0,5 cm’lik çeltikler atılır. Çeltik 3 mm ara ile iki
tane atılır. Bu çeltikler derinin sertleştirmesi yapılırken, rahat kıvrılabilmesini sağlayacaktır.

Resim 1.14: Uzun sap tutkaç deri kalıbı
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1.4. İç Aksam Kalıplar
Evrak çantasının sertleştirme, besleme, astarlama ve orta bölme mukavva kalıpları iç
aksam parçalarını oluşturur. Bu kalıpların ölçülendirmesi deri kalıpları hazırlandıktan sonra
bunlara uygun olarak yapılır.Deri kalıpları ile bu kalıplar örtüşmezse çanta yapım
aşamalarında sorun oluşur.
İç aksam kalıpları kullanılacak yere uygun olarak, deri kalıplarındaki paylar
çıkartılarak ya da ilave edilerek hazırlanır.

1.4.1. Ön Gövde Astar Kalıbı
Ön gövde derisinin astarlamasında kullanılacak kumaş astarın kesim kalıbıdır. Ön
gövde deri kalıbından yararlanarak çıkartılır.Ön gövde kalıbı mukavvaya çizilir.Kalıbın alt
taban kısmı hariç diğer üç kısmına 1 cm kıvırma payı ilave edilerek, çizilir ve kesimi
yapılır.Astar kesimi 1 adet ve kumaş astardan yapılır.Üzerine bilgi işaretleri yazılan kalıp
kesime hazır olur.

1.4.2. Kapak İçi Astar Kalıbı
Arka cep kısmının astarlanmasında kullanılan astar kesimi bu kalıp ile yapılır. Arka
gövde deri kalıbından alt kenar hariç, diğer üç kenardan kıvırma payları çıkartılarak
hazırlanır.Astarlık kumaştan 1 adet kesimi yapılır.Bilgi işaretleri yazılarak, kalıp kesime
hazırlanır.

1.4.3. Dip Astar Kalıbı
Dip derinin astarlanmasında kullanılır. Deri kalıbının dört kenarından kıvırma payları
(0,8cm) çıkartılarak hazırlanır.Köşeleri dip derideki gibi verev kesilmez, düz kesilir.

1.4.4. Orta Bölme Sertleştirme ve Astar Kalıbı
Çantanın iç kısmını ikiye bölmeye yarayan, mukavvanın ve mukavva astarının
kesiminde kullanılan kalıptır.Kalıbın hazırlanmasında arka gövde deri kalıbı kullanılır. Arka
gövde deri kalıbının dört kenarından 1,5 cm çıkartılarak hazırlanır. Alt taban kısmı
köşelerine yuvarlak şekil verilir,üst kenar düz kesilir.
Hazırlanan bu kalıptan 1 adet, mukavva ve 2 adet astar kesimi yapılır. Bilgi işaretleri
yazılarak, kalıp kesime hazırlanır.

1.4.5. Arka Gövde Sertleştirme Kalıbı
Çantayı sertleştirmek amacı ile mukavvadan kesimi yapılır. Arka gövde deri
kalıbından yararlanarak hazırlanır. Arka gövde kalıbından kıvırma payları dört köşesinden de
çıkartılır.Bilgi işaretleri yazılarak, kalıp kesime hazırlanır.
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1.4.6. Ön Gövde Sertleştirme Kalıbı
Ön gövde derisini sertleştirmek amacı ile kullanılan, mukavvanın kesiminde kullanılır.
Ön gövde deri kalıbından yararlanarak, kalıp hazırlanır.Ön gövde deri kalıbı mukavvaya
çizilir, ağız kısmından 0,8 cm kıvırma payı çıkartılarak, kesimi yapılır.Sertleştirme için 1
adet mukavvadan kesimi yapılır.

1.4.7. Sufle (Körük) Astar Kalıbı
Suflenin astarlanmasında kullanılan kalıptır. Sufle deri kalıbından yararlanarak
hazırlanır.Sufle deri kalıbın uzun kenarlarından 0,8 cm kıvırma payları çıkartılır. Verev
kesilen üst köşesinden de, 1,5 cm kısaltılarak düz kesilir.
Sufle kalıbında 2 adet deri kesimi yapılır. Kalıp bilgi işaretleri yazılarak, kalıp kesime
hazır hale getirilir.

1.4.8. Kapak Altı Sertleştirme ve Besleme Kalıbı
Kapak altı derisini sertleştirmek amacı ile mukavva kesiminde kullanılır. Kapak deri
kalıbından yararlanarak hazırlanır. Kapak deri kalıbından alt düz kenar hariç, diğer yuvarlak
üç kenardan 0,8 cm kıvırma payları çıkarılarak, kesimi yapılır. Sertleştirme için
mukavvadan1 adet kesimi yapılır.
Kapak altı mukavva kalıbından, kapak besleme malzemesi kalıbı, alt kısım hariç diğer
kenarlardan 3 mm kısa kesilerek hazırlanır.

1.4.9. Kapak Sertleştirme Kalıbı
Üst kapak kısmın sertleştirmesinde kullanılan mukavvanın kesimi bu kalıptan yapılır.
Bu kalıbın hazırlanmasında da kapak deri kalıbı kullanılır.Kapak deri kalıbının üst yuvarlak
kenarından 0,8 cm kıvırma payı çıkartılır.Alt kısmından da 9,5 cm lik pay çıkartılır.Bu pay
kapağın rahat katlanması için çıkartılır.Alt kenar düz kesilir.Bu kalıptan 1 adet mukavva
kesimi yapılır.Bilgi işaretleri yazılarak, kalıp hazır hale getirilir.

1.4.10. Ön Gövde Astar Ağzı Kalıbı
Ön gövde astarının ağız kısmının rahat kıvrılabilmesi için sertleştirmek amacı ile
kullanılan mukavva kalıbıdır. Kesimi kasap kağıdından 1 adet yapılır.
Kalıbı hazırlamak için ön gövde mukavva kalıbından yararlanılır. Mukavva kalıbının
ağız kısmı çizilir. Çıkıntılı kısım olduğu gibi çizilir. Düz ağız kısmı 2 cm’den işaretlenerek,
kesilir. Bilgi işaretleri yazılan kalıp, karton kesimine hazır hale gelir.
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1.4.11. Ön ve Arka Gövde Besleme Kalıbı
Evrak çantasında besleme malzemesi olarak 0,3cm ince sünger kullanılır. Ön gövde
besleme kalıbı çıkarmak için, daha önce hazırlanan ön gövde mukavvası kullanılır. Ön gövde
mukavva kalıbı çizilir. Kalıbın iki yanından 0,3 cm pay çıkartılır. Üst ağız kısmından da 0,3
cm pay çıkartılarak çizilir ve kesimi yapılır. Bu kalıptan 1 adet sünger kesimi yapılır.
Aynı işlem arka gövde besleme kalıbı çıkarmak içinde uygulanır. Arka gövde besleme
kalıbı için de arka gövde mukavva kalıbı kullanılır.

1.4.12. Kısa Sap İçi Besleme Kalıbı
Kısa sap besleme malzemesi olarak salpa kullanılır. Kalıp hazırlamada kısa sap deri
kalıbı kullanılır. Kalıbın eninden kıvırma payları çıkartılarak, kalıp hazırlanır ve kesimi
yapılır. Salpadan 1 adet kesimi yapılır.

1.4.13. Kısa Sap Tutamaç Besleme Kalıbı
Sap tutamaç derisi kalıbından yararlanarak, besleme kalıbı hazırlanır. Deri kalıbının
bütün kenarlarından 0,7 cm’lik pay çıkartılır ve kesimi yapılır. Besleme malzemesi olarak
salpa kullanılır. Salpadan 2 adet kesimi yapılır.

1.4.14. Uzun Sap Tutamaç Besleme (Salpa) Kalıbı
Uzun sap tutamacı besleme malzemesi olarak da salpa kullanılır. Besleme kalıbı
hazırlamada tutamaç deri kalıbı kullanılır.Mukavvaya çizilen deri kalıbından 0,7 cm’lik pay
çıkartılır ve kesimi yapılır. Üzerindeki delikleri aynı yerlerinden kaydırmadan delinir.

1.4.15. Kısa Sap Montaj Kalıbı
Kısa sapın montajını yapmada kullanılır. Sap montajını kaydırmadan yapmada
kolaylık sağlar. Kapak deri kalıbı kullanılarak hazırlanır. Kapak deri kalıbı mukavvaya
çizilip kesilir.

Resim 1.15: Sap montaj kalıbı
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Kullanılacak Araç Gereçler:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Model evrak çantası
Çelik cetvel
Mezur
Kurşun kalem
Çizim masası
Kesim lastiği ve kesim masası
Karton ve model mukavvası
Kesim bıçağı
Masat, eğe
Silgi ve kalemtıraş

İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak, evrak çantasını
ölçülendirip, kalıbını çıkartınız. Çıkardığınız kalıbı arkadaşlarınızın kalıpları ile
karşılaştırınız.
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İşlem Basamakları

Öneriler

 Evrak çantası modelini belirleyiniz.
 Modele uygun deri yüzey parçalarını
ölçülendiriniz
 Ölçüleri ölçü formuna geçiriniz.
 Ana gövde için ölçülerini mukavvaya
geçirirken kıvırma paylarını ilave ediniz.
 Üst kenardan 5,5cm yandan da 9,5 cm’lik
kısmın kenarlarından kesilerek, ağız
kısmının oyuntusunu kesiniz.
 Ön gövdenin taban kenarlarını yuvarlak
kesiniz.
 Arka gövde kalıbının ölçülerini
mukavvaya çiziniz.
 Kıvırma paylarını ilave ederek, dikdörtgen
şeklindeki kalıbın taban kısmı köşelerine
yuvarlaklık vererek kesiniz
 Yan sufle taban kenarların 2,5 cm
yanlardan,7 mm alttan girilerek
yuvarlaklık veriniz.
 Tabandan 8 mm işaretleyerek yuvarlak
kısımdan itibaren düz kesiniz.
 Dip deri ölçülerini kıvırma payları ilave
ederek, çiziniz ve kesimini yapınız.
 Kapak deri ölçüleri mukavvaya çiziniz.
 Taban kısmına yanlardan 1cm içeri giriniz
ve 5 cm aşağı uzatarak çiziniz.
 Çizilen kalıbın kesimini yapınız.
 Kısa sap ölçüsü genişliğine iki taraftan da
kıvırma payını ilave ederek çiziniz.
 Sapın uç kısmından 8,5 cm işaretleyiniz
ve 1,5 cm yukarı verev çiziniz.
 Verev çizgiden yana düz 6 mm çizip,
yukarı 0,5 cm tekrar verev çiziniz. 5 cm
yana düz çiziniz.
 Uzun sap için, ölçülere kıvırma paylarını
da ilave ederek mukavvaya çizip, kesimini
yapınız.
 Kalıbı ikiye katlayarak simetrisini alıp
kalıp kesimini yapınız.
 Kısa sap tutamacını, ölçülere kıvırma
payları vererek hazırlayınız.
 Ön gövde kalıbından taban kısmı hariç
diğer kenarlara kıvırma payları vererek,ön
gövde astar kalıbı hazırlayınız.
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Ölçüleri milimetrik almaya özen
gösteriniz.
Hatalı ölçülendirmenin montaj
aşamasında problem oluşturacağını
unutmayınız.
Ölçüleri ölçü formuna geçirirken
dikkatli olunuz.
Kalıbın önce ½’sini sonra
katlayarak,simetrisini alarak tamamını
çıkartınız.
Alt kenarların köşelerine yuvarlak
şekil vermeyi unutmayınız.
Ölçülere kıvırma paylarını ilave
etmeyi unutmayınız.
Arka gövde kalıbının alt köşelerine
yuvarlatmayı unutmayınız.
Sufle kalıbının ağız kısmını 2 cm
boyunda verev kesmeyi unutmayınız.
Sufle kalıbının kenar tıraşı ve orta
tıraşı işaretlerini yazmayı unutmayınız.
Sufle kalının 2,5 cm işaretlenen
kısmını yukarı doğru 7 mm çıtlatınız.
Dip deri kalıbının köşesini 2 cm
uzunluğunda verev çizerek kesmeyi ve
orta tıraş işaretini yazmayı
unutmayınız.
Kapak deri kalıbının taban kısmını düz
diğer kenarları hafif yuvarlak çizmeyi
unutmayınız.
Kapak altı deri kalıbını kapak deri
kalıbı taban kısmındaki 5 cm’ lik payı
çıkarmayı unutmayınız.
Kısa sap kalıbına kıvırma paylarını
genişliğine ilave etmeyi unutmayınız.
Kalıbın önce ½ ’sini sonra katlayarak
tamamını kesiniz.
Uzun sapın orta tıraş ve kenar tıraşı
işaretlerini kalıba yazmayı
unutmayınız
Kesim yaparken kalıbın kenarlarının
pürüzsüz olmansa dikkat ediniz.
Kısa sap tutamacı kenarlarına yuvarlak
şekil vermeyi unutmayınız.
Ön gövde astar kalıbının kıvırma

 Kapak içi astar ve dip astarı, orta bölme
sertleştirme ve astar, arka gövde
sertleştirme sufle astar, kapak altı
sertleştirme ve besleme,kalıplarını
hazırlamak için, deri kalıplarından
kıvırma payını çıkararak , kalıp kesimini
yapınız
 Kapak sertleştirme kalıbı için, kapak deri
kalıbının üst kısmından kıvırma payı alt
kısmından da 9,5 cm’ lik pay çıkartılarak
hazırlanır.
 Ön gövde astar ağzı kalıbını, astar
kalıbından yararlanarak hazırlayınız.
 Ön ve arka gövde besleme kalıbını
hazırlarken ön gövde deri kalıbından
yararlanınız.
 Kısa sap içi besleme kalıbı, sap deri
kalıbından kıvırma paylarını çıkararak
hazırlayınız.
 Sap deri kalıbının bütün kenarlarından 0,7
cm’ lik pay çıkarak sap tutamacı besleme
kalıbını hazırlayınız.
 Uzun sap tutamaç besleme kalıbını, sap
deri kalıbından 0,7 cm pay çıkartarak
hazırlayınız.
 Kapak deri kalıbından yararlanarak sap
montaj kalıbı hazırlayınız.
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paylarını 1 cm vermeyi unutmayınız.
Bütün besleme ve sertleştirme
kalıplarını hazırlarken, deri
kalıplarından kıvırma paylarını
çıkarmayı unutmayınız.
Kesimi yapılan kalıplara bilgi
işaretlerini yazmayı unutmayınız.
Kapak sertleştirme kalıbı için kapak
deri kalıbını kullanınız.
Kapak altı sertleştirme kalıbını
hazırlarken,üst kısmından 0,5 cm
kıvırma payını çıkarmayı unutmayınız.
Ön gövde astar ağzı kalıbını, astar
kalıbının ağız kısmını 2 cm
genişliğinde çizerek, çıkartmayı
unutmayınız.
Ön ve arka gövde kalıplarını
hazırlarken,ön gövde kalıbından iki
yanından 4 cm üst tarafından da 6 cm
pay çıkarmayı unutmayınız.
Besleme ve sertleştirme kalıplarından
payları çıkartırken dikkatli ölçüm
yapınız.
Kalıpların bilgi işaretlerini yazarken
dikkatli olunuz.
Kalıpların birbiri ile örtüşmesi için
kontrol etmeyi unutmayınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

( )Evrak çantası A4 kağıdı ölçüsüne uygun olarak ölçülendirilir.
( )Evrak çantası, deri kalıpları iç aksam kalıplarına uygun ölçülendirilir.
( )Evrak çantasının sadece kilit ile ağız kapaması yapılır.
( )Evrak çantası besleme malzemesi olarak, salpa ve sünger kullanılır.
( )Evrak çantası yalnızca erkeklerin kullandığı çanta çeşididir.
( )Faça, orta parçanın bölümüne ağız kısmına dikilen deridir
( )Kalıp ölçülerinin birbiri ile örtüşmesine gerek yoktur.
( )Salpa besleme malzemesidir.
( )Kasap kağıdı kalıp çıkarmada kullanılır.
( )Kalıpların önce yarısı çıkarılır, sonra simetrisi alınarak tam kalıp çıkartılır.

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek,
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız konularla ilgili konuyu tekrarlayınız.
Başarılıysanız bir sonraki uygulama testine geçiniz.
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B. UYGULAMALI TEST
Aşağıda listelenen ölçütlerin her birini gözleyemediyseniz HAYIR, gözlediyseniz
EVET şeklinde karşısındaki kutucuğa (X) le işaretleyiniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.

Evrak çantası modelini belirlediniz mi?

2.

Evrak çantası deri yüzeyini milimetrik ölçülendirdiniz mi?

3.

Ölçüleri ölçü formuna geçirdiniz mi?

4.

Ana gövde için ölçülerini mukavvaya kıvırma paylarını
ilave ederek, geçirdiniz mi?

5.

Üst kenardan 5,5cm yandan da 9,5 cm’ lik kısmın
kenarlarından keserek, ağız kısmının oyuntusunu kestiniz
mi?

6.

Ön gövdenin taban kenarlarını yuvarlak kestiniz mi?

7.

Arka gövde kalıbının ölçülerini mukavvaya doğru çizdiniz
mi?

8.

Kıvırma paylarını ilave ederek, dikdörtgen şeklindeki
kalıbın taban kısmı köşelerini yuvarlaklık vererek, kestiniz
mi?

9.

Yan sufle taban kenarlara 2,5 cm yanlardan,7 mm de alttan
girerek, yuvarlaklık verdiniz mi?

10. Tabandan 8 mm işaretleyerek, yuvarlak kısımdan itibaren
düz kestiniz mi?
11. Dip deri ölçülerini kıvırma payları ilave ederek çizip
kesimini yaptınız mı?
12. Kapak deri ölçüleri mukavvaya doğru çizdiniz mi?
13. Taban kısmına yanlardan 1cm içeri girip 5 cm aşağı
uzatarak çizip kesimini yaptınız mı?
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Evet

Hayır

14. Kısa sap ölçüsü genişliğine, iki taraftan da kıvırma payını
ilave ederek çizdiniz mi?
15. Sapın uç kısmından 8,5 cm işaretleyip, 1,5 cm yukarı verev
çizdiniz mi?
16. Verev çizgiden yana düz 6mm çizip, yukarı 0,5 cm tekrar
verev çizerek, 5 cm yana düz çizdiniz mi?
17. Uzun sap için, ölçülere kıvırma paylarını da ilave ederek,
mukavvaya çizip, kesimini yaptınız mı?
18. Kalıbı ikiye katlayarak simetrisini alıp, kalıp kesimini
yaptınız mı?
19. Kısa sap tutamacını, ölçülere kıvırma payları vererek
hazırladınız mı?
20. Ön gövde kalıbından taban kısmı hariç, diğer kenarlara
kıvırma payları vererek, ön gövde astar kalıbını hazırladınız
mı?
21. Kapak içi astar ve dip astarı, orta bölme sertleştirme ve
astar, arka gövde sertleştirme sufle astar, kapak altı
sertleştirme ve besleme, kalıplarını hazırlamak için, deri
kalıplarından kıvırma payını çıkararak kalıp kesimini
yaptınız mı?
22. Kapak sertleştirme kalıbı için, kapak deri kalıbının üst
kısmından kıvırma payı alt kısmından da 9,5 cm’lik pay
çıkartılarak hazırladınız mı?
23. Ön gövde astar ağzı kalıbını, gövde astar kalıbından
yararlanarak hazırladınız mı?
24. Ön ve arka gövde besleme kalıbını hazırlarken, ön gövde
deri kalıbından yararlandınız mı?.
25. Kısa sap içi besleme kalıbı, sap deri kalıbından kıvırma
paylarını çıkararak hazırladınız mı?
26. Sap deri kalıbının bütün kenarlarından 0,7 cm’ lik pay
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çıkarak sap tutamacı besleme kalıbını hazırladınız mı?
27. Uzun sap tutamaç besleme kalıbını, sap deri kalıbından 0,7
cm pay çıkartarak hazırladınız mı?

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı kontrol ederek kendinizi değerlendiriniz, HAYIR yanıtlarınız var ise bu
yanıtlarınızla ilgili konuyu tekrarlayınız. Tamamı EVET ise diğer öğrenme faaliyetine
geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Evrak çantası parçalarının kesimini elde veya makinede firesiz yapacaksınız.

ARAŞTIRMA


Araştırma işlemleri için, evrak çantası ve deri satan mağazaları ve üretim yapan
atölyeleri geziniz



Elde ve makinede kesim yapan kişilerden, kesim aşamaları ile ilgili bilgi
edininiz.



Edinmiş olduğunuz bilgi ve deneyimleri arkadaş grubunuz ile paylaşınız.

2. KESİM
Evrak çantası kesimi elde ya da makinede yapılmaktadır. Elde kesimde, hazırlanan
mukavva kalıplar kullanılmaktadır.
Makinede kesim yapılacak ise, pres kesim kalıpları kullanılır. Seri üretim yapan
atölyelerde, kesim işlemi makinelerde, pres kesim kalıpları ile yapılmaktadır.
Kesim yaparken, kesilecek parça sayısına ve kesimi yapılacak malzemeye dikkat
edilir. Derinin pahalı bir malzeme olduğu unutulmamalıdır.

2.1. Makinede Kesim
Makinede kesimde, çanta kesim kalıpları kullanılır (Resim 2.1). Deri yüzey kontrolü
yapıldıktan sonra, ekonomik bir şekilde, yerleştirilen kesim bıçakları ile kesim yapılır.Kesim
presinin basınç ayarı, deri kalınlığına uygun ayarlanmalıdır. Astar, sünger ve mukavva
kesimleri de kesim bıçakları ile yapılır.
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Resim 2.1: Pres kesim makinesinde kesim

2.2. Elde Kesim
Evrak çantasının elde kesimi, kesim bıçak kalıplarının olmadığı atölyelerde,
hazırlanan mukavva kalıpları kullanılarak yapılır. Hazırlanan kalıp, yüzey kontrolü yapılan
deri üzerine, ekonomik bir şekilde yerleştirilir. Deri üzerine yerleştirilen mukavva
kalıplarının kenarlarından, keskin bilenmiş kesim bıçağı ile kaydırmadan kesim yapılır
(Resim 2.2).
Astar, mukavva ve sünger kesimleri de aynı şekilde kesilir. Kesim yaparken
üzerindeki bilgi işaretlerine dikkat edilir.

Resim 2.2: Elde kesim
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2.3. Yarma Tıraşı
Yarma tıraşı, derinin istenilen kalınlıkta olması için, derinin bütün yüzeyinin
inceltilmesi işlemidir.Evrak çantası deri parçalarının yarma kalınlıkları birbirinden
farklıdır.Evrak çantası deri parçalarının yarma tıraş kalınlıkları;
Kapak; 12mm
Arka ve ön gövde; 13-14mm
Kapak altı; 13-14
Yan körük; 0,8mm
Kısa sap; 0,8mm
Dip parça; 0,8mm
Uzun sap; 0,8mm
Uzun sap tutkaç; 0,5mm
Orta bölme faça ; 0,6-0,7mm olmalıdır.
Evrak çantası deri parçaları, yukarıda verilen kalınlıklarda yarma makinesinden
geçirilir.

2.3.1. Kenar Tıraşı
Kenar tıraşı, derinin kıvrılacak kenarlarını inceltmek amacı ile yapılan, inceltme
işlemidir.Kenar tıraşı elde ve makinede yapılmaktadır. Evrak çantasının kenar tıraşları
makinede yapılır (Resim 2.3). Deri kenarlarının rahat kıvrılabilecek incelikte, olmasına
dikkat edilerek, kenar tıraş ayarı yapılır.
Evrak çantası deri parçalarının kalıplarda işaretli olan, bütün kenar kıvırmaları
tıraşlanır.

Resim 2.3: Makinede kenar tıraşı yapımı
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2.3.2. Orta Traşı
Orta tıraşı, derinin katlanacak orta kısmının rahat katlanması ve katlanınca kalınlık
yapmaması amacı ile yapılan inceltme işlemidir.
Orta tıraşı evrak çantasının uzun sap ortasına, dip deri parçası ortasına ve körüklerin
ortasına yapılır.

2.4. Ayna Yapma
Ayna, derilerin pürüzsüz görünmesini sağlamak amacı ile yapılan, bir tür ütüleme
işlemidir. Evrak çantası deri parçaları da görünümünü netleştirmek ve pürüzsüz olmasını
sağlamak amacı ile ayna makinesinden geçirilir (Resim 2.4).

Resim 2.4: Ayna yapma
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UYGULAMA FAALİYETİ
Kullanılacak Araç Gereçler:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Pres kesim kalıpları
Mukavva kesim kalıpları
Kesim masası ve kesim lastiği
Deri (dana derisi)
Kesim bıçağı
Masat, eğe
Çelik cetvel
Karton(sertleştirme için)
9- Astarlık kumaş
Sünger(besleme için)
Kasap kağıdı (sertleştirme için)
Kenar tıraş makinesi
Ayna makinesi
Kesim pres makinesi
Yarma makinesi

İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak, evrak çantası
parçalarını elde ya da makinede kesip, yarma , kenar tıraşı ve ayna işlemlerini
yapınız.Yaptığınız işlemleri arkadaşlarınız ile karşılaştırınız.
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İşlem Basamakları
Makinede kesim

Öneriler


 Deri seçimi yapınız.
 Yüzey kontrolünü yaparak, deri üzerine
çanta deri kalıplarını yerleştiriniz.
 Kesim pres makinesinin basınç ayarını
yaparak, deri kesimi yapınız.
 Sertleştirmeyi mukavvadan ve kasap
kağıdından kesiniz.
 Beslemeyi süngerden kesiniz.
 Astar kesimi için de, kumaş astar
kullanınız.
 Bütün parçaların kesimini pres kesim
bıçakları ile yapınız.








Elde kesim
 Deri seçimi yapınız.
 Deri yüzey kontrolünden sonra, deri
parçaların kesimini kesim bıçağı ile
yapınız.
 Sertleştirme malzemesinin kesimini
mukavvadan ve kasap kağıdından
yapınız.
 Besleme malzemesinin kesimini
süngerden ve salpadan yapınız
 Astar kesimini de kumaş astardan
yapınız.
 Derileri belirtilen kalınlıkta yarma
makinesinden geçiriniz.
 Derilerin kıvırma paylarını
tıraşlayınız.
 Dip deri, körük ve uzun sap
parçalarının orta tıraşını yapınız.
 Bütün deri parçalarını ayna
makinesinden geçiriniz.
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Derinin hatasız olmasına özen
gösteriniz.
Kalıpları deri yüzeyine ekonomik
olarak yerleştiriniz.
Makinede deri kesimi yaparken kaza
riskine karşı dikkatli olunuz.
Kesim makinesinin basınç ayarını,
kesimi yapılacak parçanın
kalınlığına göre ayarlamayı
unutmayınız.
Kesimi yaparken, parça sayısına göre
kesim yapmaya dikkat ediniz.
Deri kesimini yaparken dikkatli
olunuz, derinin pahalı bir malzeme
olduğunu unutmayınız.
Kesim bıçağının keskin olmasına
dikkat ediniz.
Deri yüzeyine kalıpları büyükten
başlayarak yerleştiriniz.
 Kesim bıçağının risklerine karşı
dikkatli olunuz.
 Düz kenarların kesiminde çelik
cetvel kullanınız.
 Yarma ayarını, her parçanın yarma
kalınlıklarına göre yapmayı
unutmayınız.
 Kenar tıraşını, derinin rahat
kıvrılabilecek kalınlıkta olmasına
dikkat ederek yapınız.
 Ayna işlemi için, ayna makinesinin
sıcaklık ayarını kontrol etmeyi
unutmayınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

(
(
(
(
(
(
(
(

)Evrak çantası yapımında dana derisi kullanılır.
)Astar kesimi suni deriden yapılır.
)Yan sufleye ve uzun sapa, orta tıraşı yapılır.
)Bütün çanta parçalarının yarma tıraş kalınlıkları aynıdır..
)Ayna, derileri inceltmek amacı ile yapılır.
)Orta tıraşı derinin rahat katlanması amacı ile yapılır.
)Çanta besleme ve astarlama parçalarına ayna işlemi yapılır.
)Evrak çantası parçalarının elde kesiminde mukavva kesim kalıpları kullanılır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız konularla ilgili öğrenme faaliyetlerini
tekrarlayınız. Tamamı doğru ise uygulama testine geçiniz.
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B. UYGULAMALI TEST
Aşağıda listelenen ölçütlerin her birini gözleyemediyseniz HAYIR, gözlediyseniz
EVET şeklinde karşısındaki kutucuğa (X) le işaretleyiniz.

Değerlendirme Ölçütleri
Makinede Kesim
1. Deri seçimini yaptınız mı?
2.
3.

Yüzey kontrolünü yaparak, deri üzerine çanta deri
kalıplarını ekonomik olarak yerleştirdiniz mi?
Kesim pres makinesinin basınç ayarını yaparak, deri kesimi
yaptınız mı?

4.

Sertleştirmeyi mukavvadan ve kasap kağıdından kestiniz
mi?

5.

Beslemeyi süngerden kestiniz mi?

6.

Astar kesimi için de kumaş astar kullandınız mı?

7.

Bütün parçaların kesimini pres kesim bıçakları ile yaptınız
mı?

Elde Kesim
8.

Deri seçimi yaptınız mı?

9.

Deri yüzey kontrolünden sonra, deri parçaların kesimini
kesim bıçağı ile yaptınız mı?

10. Sertleştirme malzemesinin kesimini mukavvadan ve kasap
kağıdından yaptınız mı?
11. Besleme malzemesinin kesimini süngerden ve salpadan
yaptınız mı?
12. Astar kesimini de, kumaş astardan yaptınız mı?
13. Derileri yarma kalınlıklarına dikkat ederek yarma
makinesinden geçirdiniz mi?
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Evet

Hayır

14. Derilerin kıvırma paylarını rahat kıvrılacak şekilde,
tıraşladınız mı?
15. Dip deri ,körük ve uzun sap parçalarının orta tıraşını
yaptınız mı?
16. Bütün deri parçalarını ayna makinesinden geçirdiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı kontrol ederek kendinizi değerlendiriniz, “HAYIR” yanıtlarınız var ise
bu yanıtlarınızla ilgili konuyu tekrarlayınız. Tamamı ‘’EVET’’ ise diğer öğrenme faaliyetine
geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

Evrak çantasının kısa sap yapım tekniklerini öğrenecek, modele uygun kısa sap
hazırlayacaksınız.

ARAŞTIRMA


Evrak çantası modellerini inceleyiniz.



Evrak çantasında kullanılan sap çeşitlerini ve sap montajında kullanılan
aksesuarları araştırınız.



Edinmiş olduğunuz bilgi ve deneyimleri arkadaş grubunuz ile paylaşınız.

3. KISA SAP
Çanta yapımında modele ve amaca göre değişik uzunluklarda saplar kullanılır. Kısa
,orta ve uzun ya da uzun ve kısanın bir arada kullanıldığı modeller vardır.
Kısa sap çantanın ön kapağına monte edilen, çantayı elde taşımak için kullanılan, sap
çeşididir. Kısa sap derisi, salpa ile besleme yapılarak hazırlanır.

3.1. Kısa Sap Hazırlama
Kısa sap hazırlamak için sap derisine ve salpasına yapıştırıcı sürülür(Resim 3.1).Salpa,
deriye kıvırma payları dışarıda kalacak şekilde yapıştırılır.

Resim 3.1: Sap içi salpasına yapıştırıcı sürme
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Deriye salpa yapıştırıldıktan sonra köşelerin rahat kıvrılabilmesi için, kesim bıçağı ile
deriye çeltik atılır (Resim 3.2).

Resim 3.2: Sap derisine çeltik atma

Sap derisi kenarlarına kıvırmalık yapıştırıcı sürülür (Resim 3.3).

Resim 3.3: Kıvırmalık Yapıştırıcı Sürme

Kıvırmalık yapıştırıcı sürülen kenarların elde kıvırması yapılır (Resim 3.4) Böylece
sap derisi, sap içini monte etmek için hazır hale gelmiş olur (Resim 3.5)

Resim 3.4: Sap derisini elde kemik ile kıvırma
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Resim 3.5: Kıvırması yapılmış sap derisi

Sap içi derisine ve salpasına yapıştırıcı sürülür.Salpa, derinin ortasına gelecek şekilde
yapıştırılır (Resim 3.6). Salpa yapıştırılan derinin kenarlarına kıvırmalık yapıştırıcı sürülür.
Kenar kıvırmaları makinede yapılır.

Resim 3.6: Sap içi derisine salpayı yapıştırma

Kenar kıvırması yapılan sap içi derisinin, kıvırma yapılan kenarları makinede dikilir
(Resim 3.7).

Resim 3.7: Sap içi derisinin Makinede Dikimi
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Sapın uzun kenarlarına yapıştırıcı sürülür ve uçlar içe katlanır (Resim.3.8).

Resim 3.8: Sap derisi kenarlarının katlanması

Katlanan uçların üstüne, kenara taşırmadan yapıştırıcı sürülür.Katlanan yerin üstüne
gelecek şekilde dikilen sap içi derisi yapıştırılır (Resim 3.9).

Resim 3.9: Sap derisini sap içine yapıştırılması

Sap derisinin 4 kenarı da makinede dikilir (Resim 3.10). Sap uçlarını katlamadan
önce, tutamaç montajında kullanılacak halkanın, birleşme uçları kapalı ise burada sap
uçlarına takılır. Açık uçlu halka kullanılacak ise sap tutamaca monte edilirken takılır.
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Resim 3.10: Sap derisi kenarlarının makinede dikimi

Sap içi derisinin iki ucuna yapıştırıcı sürülür ve ortada birleşecek şekilde, sap
derisinde olduğu gibi yapıştır (Resim 3.11).

Resim 3.11: Sap içi uçlarına halkanın takılması

Resim 3.12: Sap içi uçlarının birleştirilmesi
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Sap kenarlarına yapıştırıcı sürülür (Resim 3.13).Yapıştırıcı sürülen kenarlar, iki el ile
çekilerek, iki ucun birleşmesi sağlanır (Resim 3.14).

Resim 3.13: Sap içine yapıştırıcı sürülmesi

Resim 3.14: Sap derisinin birleştirilmesi

Sapın iyice yapışmasını sağlamak amacı ile çekiç ile hafif dövülür. Sap halkasının ucu
açık ise uç kısma takılır. Birleştirilen yerlerin üstünden makinede dikişi yapılır (Resim 3.15).

Resim 3.15: Sapın dikimi
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3.2. Sap Tutamacı Hazırlama
Sap tutamacı, sapı çanta ile birleştiren, modele göre de halka takılan parçasıdır.Sap
tutamacını hazırlamak için tutamaç derisine ve salpaya yapıştırıcı sürülür.Besleme
malzemesi olan salpaya sünger yapıştırılır (Resim 3.16). Sünger yapıştırılan salpa, tutamaç
derisine sünger içerde kalacak şekilde yapıştırılır (Resim 3.17).

Resim 3.16: Tutamaç salpasına sünger yapıştırma

Resim 3.17: Besleme yapılan salpanın deriye yapıştırılması

Bu işlem diğer tutamaç içinde yapılır ve iki tutamaç da hazırlanmış olur (Resim 3.18).
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Resim 3.18: Besleme yapılmış sap tutamaçları

Tutamaç kenarlarına, salpaya ve deriye gelecek şekilde, kıvırmalık yapıştırıcı sürülür
(Resim 3.19).

Resim 3.19: Sap tutamacına yapıştırıcı sürme

Tutamacın kenar kıvırmaları elde kemik yardımı ile yapılır. Sap ile tutamacı
birleştirmede kullanılacak halkaya tutamaç takılır. Halka yakıldıktan sonra, tutamacın iç
kısmına yapıştırıcı sürülür (Resim 3.20).Birleştirme yeri açık halka kullanılacak ise,
tutamaçların uçları birleştirildikten sonra halka takılır.
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Resim 3.20: Sap tutkacının iç kısmına yapıştırıcı sürme

Tutamaç ortasından katlanıp uçları tam üst üste getirilerek yapıştırılır (Resim 3.21).
Tutamaçlar sap ile birleşmeye hazır hâle getirilir (Resim 3.22).

Resim 3.21: Sap tutamacının ikiye katlanarak yapıştırılması

Resim 3.22: Montaja hazır kısa sap
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Halkaların yardımı ile tutamaçlar sapa takılır (Resim 3.23).

Resim 3.23: Tutkacın sapa takılması

Bu işlemler her iki sap tutamacına da uygulanır. Böylece kısa sap montaja hazır hale
gelir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Kullanılacak Araç Gereçler:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Kesimi yapılan sap parçaları
Sap halkası
Fırça
Mermer
Kemik
Çekiç
Yapıştırıcı ve kutusu
Dikiş makinesi
Kenar kıvırma makinesi
Kemik
Kesim bıçağı
Masat ve eye
Makas

İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak, evrak çantası kısa
sapının ve sap tutamacının beslemesini, kenar kıvırmalarını ve makine dikişlerini yaparak,
sapı montajına hazır hâle getiriniz.
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İşlem Basamakları







Öneriler

Sap içi derisine ve salpasına yapıştırıcı
sürünüz.
Salpayı derinin ortasına yapıştırınız.
Sap derisi kenarlarına kıvırmalık
yapıştırıcı sürünüz ve kenar kıvırmasını
elde yapınız.
Sap içi derisine ve salpasına yapıştırıcı
sürünüz.
Sap içi derisinin kenarlarına kıvırmalık
yapıştırıcı sürüp, makinede kenar
kıvırmasını yapınız.
Kenar kıvırması yapılan sap içinin
kıvrılan kenarlarını makinede dikiniz.














Sap uçlarına yapıştırıcı sürünüz.
Yapıştırıcı sürülen sapın uçlarını içeri
doğru katlayarak birleştiriniz.











Katlanan uçların üstüne yapıştırıcı
sürünüz.

Yapıştırıcı sürülen yere sap içi derisini
yapıştırınız.

Sap derisi kenarlarını makinede dikiniz.
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Yapıştırıcıyı derinin ve salpanın tüm
yüzeyine sürünüz.
Salpayı, kenar kıvırmalar dışta kalacak
şekilde yapıştırınız.
Kenar kıvırma yapmadan önce köşeleri
rahat kıvırmak için kesiniz.
Sap içi derisine ve salpasına
yapıştırıcıyı ince sürmeye dikkat
ediniz.
Sap içi derisinin sadece kıvırma
yapılan kenarlarını dikiniz.
Yapıştırıcının kenarlara taşmamasına
dikkat ediniz.
Sap uçlarının birleşmesine dikkat
ediniz.
Yapıştırıcıyı sadece birleştirilen
uçların üstüne sürmeye özen
gösteriniz.
Sap derisini ortalayarak, yapıştırmaya
dikkat ediniz.
Sap derisinin düz kısmından dikmeye
dikkat ediniz.
Sap uçlarına yapıştırıcıyı sürerken
taşırmamaya dikkat ediniz.
Sapı içeri doğru katlarken sap uçlarının
tam birleşmesine dikkat ediniz.
Uçların iyice yapıştığından emin
olunuz.
Katlanan sap uçlarının üstüne gelecek
şekilde yapıştırıcı sürmeye özen
gösteriniz.
Sap derisini ortalayarak,sap uçlarının
üstüne yapıştırmaya dikkat ediniz.
Yapıştırma işlemini yaparken,
yapıştırıcının kuruma süresini
unutmayınız.
Sap derisi kenarlarını dikerken,dikiş
sıklık ayarı kontrolünü yapmayı
unutmayınız.
Dikişi kaydırmadan yapınız.
Sap için kullanacağınız halkanın
birleşme yerleri kapalı ise, halkayı bu
aşamada takmayı unutmayınız.






Sap içi derisinin uçlarına yapıştırıcı
sürüp, uçları birleşecek şekilde
katlayınız.
Sap kenarlarına yapıştırıcı sürünüz ve
sap kenarlarını uçların üstünde
birleşecek şekilde yapıştırınız.













İyice yapışması için çekiçle hafifçe

çekiçleyiniz.
Tutamaç salpasına yapıştırıcı sürünüz.

Salpayı süngeri yapıştırınız.
Sap tutamaç derisine yapıştırıcı sürünüz
Tutamaç derisine salpayı, süngerli kısmı 
içerde kalacak şekilde yapıştırınız.








Tutamaç deri kenarlarına kıvırmalık
yapıştırıcı sürünüz ve kenar kıvırmasını
yapınız.
Tutamacın iç kısmına yapıştırıcı
sürünüz.
Tutamacı ortasından katlayarak
yapıştırınız.
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Dikilen sap içi derisi üzerine gelecek
şekilde yapıştırıcıyı sürmeye özen
gösteriniz.
Sap içi derisi uçlarını yapıştırırken
uçların tam birleşmesine özen
gösteriniz.
Sap kenarlarına yapıştırıcıyı sürerken
taşırmamaya özen gösteriniz.
Kenarların iyice birleşmesi için
parmak uçları ile sıkıştırmaya çalışınız.
Kenarların tam birleşmesine özen
gösteriniz.
Çekiçleme işlemini yaparken, deriyi
zedelememeye özen gösteriniz.
Salpayı süngere ortalayarak
yapıştırmaya özen gösteriniz.
Sünger yapıştırılan salpayı deriye
yapıştırırken, süngerli kısmı deriye
yapıştırmayı unutmayınız.
Tutamaç deri kenarlarına yapıştırıcı
sürerken, kenarlarına taşırmamaya
özen gösteriniz.
Kenar kıvırmaları yaparken pili
oluşturmamaya özen gösteriniz.
Tutamaca yapıştırıcı sürerken, deri
kenarlarına fazla gelmemesine dikkat
ediniz.
Tutamacı tam ortasından katlamaya
dikkat ediniz.
Katlanan tutamacın uçlarının tam
biribiri üzerine gelmesine dikkat
ediniz.
Aynı işlemleri diğer sap ve tutamaçta
da yapmayı unutmayınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

(
(
(
(
(
(
(
(

)Kısa sap besleme malzemesi olarak tela kullanılır.
)Evrak çantası elde taşındığı için sadece kısa sap kullanılır.
)Kısa sap çantaya sap tutamacı ile birleştirilir.
)Sap tutamacı mukavva ile sertleştirilir.
)Salpa, çekme ve kopmalara karşı dayanıklı bir besleme malzemesidir.
)Kısa sap hazırlamada dayanıklılığını artırmak için mukavva kullanılır.
)Evrak çantasında kısa ve uzun sap birlikte kullanılabilir.
)Sap kenar kıvırmaları sadece elde yapılır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız konularla ilgili öğrenme faaliyetlerini
tekrarlayınız. Tamamı doğru ise uygulama testine geçiniz.
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B. UYGULAMALI TEST
Gerekli araç gereci sağlayarak, evrak çantası kısa sap ve sap tutamacını montaja
hazırlayınız. Bu uygulamayı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.
Aşağıda listelenen ölçütlerin her birini gözleyemediyseniz HAYIR, gözlediyseniz
EVET şeklinde karşısındaki kutucuğa (X) le işaretleyiniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1. Sap içi derisine ve salpasına yapıştırıcı sürdünüz mü?
2. Salpayı derinin ortasına gelecek şekilde yapıştırdınız mı?
3. Sap derisi kenarlarına kıvırmalık yapıştırıcı sürüp, kenar
kıvırmasını elde yaptınız mı?
4. Sap içi derisinin kenarlarına kıvırmalık yapıştırıcı sürüp,
makinede kenar kıvırmasını yaptınız mı?
5. Kenar kıvırması yapılan sap içinin kıvrılan kenarlarını
makinede kaydırmadan diktiniz mi?
6. Sap uçlarına yapıştırıcıyı taşırmadan sürdünüz mü?
7. Yapıştırıcı sürülen sapın uçlarını içeri doğru katlayarak
uçları birleştirdiniz mi?
8. Katlanan uçların üstüne gelecek şekilde yapıştırıcı sürdünüz
mü ?
9. Yapıştırıcı sürülen yere sap içi derisini yapıştırdınız mı?
10. Sap derisi kenarlarını makinede kaydırmadan diktiniz mi?
11. Sap içi dersinin uçlarına yapıştırıcı sürüp, uçları birleşecek
şekilde katladınız mı?
12. Sap kenarlarına yapıştırıcıyı sürüp sap kenarlarını uçların
üstünde birleşecek şekilde yapıştırdınız mı?
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13. İyice yapışması için çekiçle hafifçe çekiçlediniz mi?
14. Tutamaç salpasına yapıştırıcı sürdünüz mü?
15. Salpaya süngeri kaydırmadan yapıştırdınız mı?
16. Sap tutamaç derisine yapıştırıcı sürdünüz mü?
17. Tutamaç derisine salpayı, süngerli kısmı içerde kalacak
şekilde yapıştırdınız mı?
18. Tutamaç deri kenarlarına kıvırmalık yapıştırıcıyı sürüp,
kenar kıvırmasını yaptınız mı?
19. Tutamacın iç kısmına taşırmadan yapıştırıcı sürdünüz mü?
20. Tutamacı ortasından katlayarak, yapıştırdınız mı?

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı kontrol ederek kendinizi değerlendiriniz, “HAYIR” yanıtlarınız var ise
bu yanıtlarınızla ilgili konuyu tekrarlayınız. Tamamı ‘’EVET’’ ise diğer öğrenme faaliyetine
geçiniz
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4
ÖĞRENME FAALİYETİ–4
RENME
AMAÇ FAALİYETİ - 2
Evrak çantasının uzun sapını ergonomik ve modele uygun hazırlayıp, montaja hazır
hale getireceksiniz.

ARAŞTIRMA


Araştırma işlemleri için evrak çantası sap çeşitlerini ve kullanılan aksesuarları
araştırınız.



Çanta üretimi yapan işletmeleri gezerek, sap yapım aşamaları ile ilgili bilgi
edininiz.



Edinmiş olduğunuz bilgi ve deneyimleri arkadaş grubunuz ile paylaşınız.

4. UZUN SAP HAZIRLAMA
Uzun sap çantayı omuza asarak taşımak için yapılan sap çeşididir. Evrak çantasında
modele göre, uzun ya da kısa sap ya da her iki sap birlikte kullanılır.
Modülde yapılan çantada hem uzun hem de kısa sap hazırlanacaktır. Sap uzunluğunu
istenilen boyda ayarlayabilmek için, sap iki parçadan hazırlanacak ve toka ile
birleştirilecektir. Birinci parçaya toka delikleri açılacak, diğer parçaya da toka takılacaktır
(Resim 4.1). Böylece çanta sapı istenilen uzunlukta ayarlanabilecektir.
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Resim 4.1: Uzun sap

Uzun sap hazırlamak için, sap derisine ve telasına solüsyon sürülür. Tela, sap derisi
üzerine orta tıraşının iki tarafına gelecek şekilde yapıştırılır. Derinin kenar tıraşına,
kıvırmalık yapıştırıcı sürülür ve kıvırmalar, kenar kıvırma makinesinde yapılır (Resim 4.2).

Resim 4.2: Kenar kıvırmaları yapılmış sap

Sap içine, telanın üzerine kıvırmalara gelmeyecek şekilde yapıştırıcı sürülür.Sap, orta
tıraş yerinden tam ikiye katlanarak yapıştırılır. Çekiç ile hafifçe dövülerek, iyice yapışması
sağlanır. Katlanan kenarların ve uçların makinede kenar dikişi yapılır. Uzun sapın diğer
parçası da aynı şekilde hazırlanır.
Hazırlanan uzun sapların uzun olan parçası üzerine toka delikleri açılır.Delik açmak
için sap ucundan itibaren 11 cm ölçülerek, ilk delik çarklı zımba ile açılır. 2,5 cm aralıklarla
6 delik açılır (Resim.4.3).

46

Resim 4.3: Toka deliklerinin açılması

4.1. Sap Köprüsü Hazırlama
Uzun sap köprüsü, sapın uç kısımlarını sabitlemek için kullanılır. Sap genişliğine göre
ölçülendirilip kesimi yapılır. 2 parça kesilen köprülerin, iç kısmına yapıştırıcı sürülerek,
birbiri üstüne yapıştırılır. Kenarları makinede dikilir (Resim 4.4).

Resim 4.4: Dikimi yapılmış köprü

Dikimi yapılan köprülerin iki ucu tel zımba basılarak, birleştirilir (Resim
4.5).Hazırlanan köprü uzun sapın toka takılacak parçasına (kısa sap) takılır.
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Resim 4.5: Köprünün tel zımba ile birleştirilmesi

4.2. Sap Tokası Takma
Sapı istenilen uzunlukta ayarlamak için sap tokası kullanılır.Sap tokası, uzun sapın
kısa olan parçası üzerine takılır.Toka sap genişliğine uygun seçilir. Geniş ya da dar seçilen
toka kullanılamaz. Sap baştan itibaren 2,5 cm ölçülür.Genişlik kısmının da ortası bulunur ve
işaretlenir. İşaretlenen yer çarklı zımba ile delinir. Toka takılır ve dil delikten geçirilir
(Resim 4.6).

Resim 4.6: Sap tokası takma

Toka takıldıktan sonra ucu katlanır ve katlanan yerin bitiminden makinede dikilir
(Resim 4.7).
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Resim 4.7: Sap üzerine tokanın dikilmesi

Toka dikişi yapılan sap montaja hazır hale gelmiş olur (Resim 4.8).

Resim 4.8: Toka ve köprü takılmış sap

4.3. Uzun Sap Tutamacı Hazırlama
Uzun sap tutamacı, uzun sapın deriye birleştirilmesinde kullanılır. Sap tutamacı ile
sap, çantaya montajlanır.
Tutamaç hazırlamak için, tutamaç salpasının ve derisinin iç kısmına yapıştırıcı sürülür
(Resim 4.9).
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Resim 4.9: Sap tutkacı ve salpası

Salpa ve derideki delikler üst üste gelecek şekilde, deriye salpa yapıştırılır.Tutamaç
üzerindeki delikler, sapın çantaya montajını yaparken, trok basmak için kullanılır.Salpa
yapıştırılan Tutamaçların kenar kıvırmalarına yapıştırıcı sürülür ve elde kenar kıvırmaları
yapılır (Resim 4.10).

Resim 4.10: Kenar kıvırmaları yapılmış sap tutkacı

4.4. Tutamacın Sap ile Birleştirilmesi
Hazırlanan tutamacın, uzun olan kısmına yapıştırıcı sürülür.Yapıştırıcı sürülen kısım
yuvarlak yerin başlangıcından itibaren içeri doğru katlanır (Resim 4.11).
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Resim 4.11: Tutamaç ucunun içeri doğru katlanması

Katlanan sap tutamacı uzun sap derilerinin çantaya monte edilecek birer ucuna
yapıştırılır. Yapıştırırken deliklerin açıkta kalmasına özen gösterilir (Resim 4.12). Tutamacın
uç kısmı fazla kalınlık yapmaması için kesilir. Sap ile birleştirilen tutamacın 4 tarafı
makinede dikilir(Resim 4.13). Aynı işlemler diğer tutamaç için de yapılır.

Resim 4.12: Tutamacın sap ile birleştirilmesi

Resim 4.13: Montaja hazır sap
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UYGULAMA FAALİYETİ
LAMA FAALİYET
Kullanılacak Araç Gereçler:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Kesimi yapılan sap parçaları
Sap tokası
Fırça
Mermer
Kemik
Çekiç
Kenar kıvırma makinesi
Yapıştırıcı ve kutusu
Dikiş makinesi
Çarklı zımba
Tel zımba makinesi ve teli

İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak, evrak çantası uzun
sap,sap köprüsü ve sap tutamacının beslemesini, kenar kıvırmalarını ve makine dikişlerini
yaparak, sapı montajına hazır hale getiriniz.
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İşlem Basamakları




















Öneriler

Sap derisine ve telasına yapıştırıcı
sürünüz.
Telayı derinin iki kenarına yapıştırınız.
Sap derisi kenarlarına kıvırmalık
yapıştırıcı sürünüz ve kenar kıvırmasını
elde yapınız.
Sap içine telanın üstüne gelecek şekilde
yapıştırıcı sürünüz.
Sapı tam ortasından boyuna ikiye
katlayınız.
Sapın iyice yapışmasını sağlamak için
hafifçe çekiçleyiniz.
Sapın bütün kenarlarını makinede
dikiniz.
Uzun sap üzerine uçtan itibaren 11 cm
ölçerek delik açınız.
Delikleri 2,5 cm aralık ile 6 adet deliniz.
Sap köprüsü deri parçalarının iç
kısımlarına yapıştırıcı sürünüz.

 Yapıştırıcıyı derinin ve telanın tüm
yüzeyine sürünüz.
 Telayı, yapıştırırken orta tıraşına
gelmemesine dikkat ediniz.
 Kenar kıvırmalarının düzgün olmasına
özen gösteriniz.
 Yapıştırıcının kenar kıvırmalarına
gelmemesine dikkat ediniz.
 Sapı katlarken kenarların tam
örtüşmesine dikkat ediniz.
 Çekiçleme işlemini yaparken, deriye
zarar vermemeye özen gösteriniz.
 Makine dikişi yaparken, kaymamasına
özen gösteriniz.
 Toka delik yerlerini ölçerken dikkatli
olunuz.
 Delikleri çarklı zımba ile deliniz.
 Sap
köprülerini
kenarları
tam
birleşecek şekilde yapıştırınız.

Köprü parçalarını birbirinin üstüne
yapıştırıp, kenarlarını makinede dikiniz.
Köprünün iki ucunu tel zımba basarak
birleştiriniz.
Sap tokası için, kısa sap parçasının
ucundan 2,5 cm ölçülerek delik açınız.
Toka dilini delikten geçiriniz ve ucunu
katlayarak kenarı makinede dikiniz.

 Köprüyü birleştirirken tam ortalayarak
zımbayı basınız.
 Sap tokası genişliğinin, sap genişliği
ile aynı olmasına dikkat ediniz.
 Toka deliğini sapın tam ortasından
açınız.
 Makine dikişini, sağlam olması için,
iki defa çekiniz.
 Deri üzerine salpa yapıştırılırken
delikleri tam birbirinin üstüne
gelmesine dikkat ediniz.
 Yapıştırıcı sürme işlemini mermer
üzerinde yapmaya özen gösteriniz.
 Yapışma işleminden istenilen verimi
almak için yapıştırıcının kuruma
süresini unutmayınız.
 Kıvırmalık
yapıştırıcı
sürerken
taşırmamaya dikkat ediniz.
 Tutamaç kenarlarını elde kemik
yardımı ile pili yapmadan kıvırmaya
özen gösteriniz. Sapı içeri doğru
katlarken, sap uçlarının tam
birleşmesine dikkat ediniz.

Uzun sap tutamacı dersine ve salpasına
yapıştırıcı sürünüz.
Deri üzerine salpa yapıştırınız.
Deri kenarlarına kıvırmalık yapıştırıcı
sürünüz..
Tutamacın kenar kıvırmalarını yapınız.
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Tutamaç deri kenarlarına kıvırmalık
yapıştırıcı sürünüz ve kenar kıvırmasını
yapınız.
Tutamacın ucunu içeri doğru katlayınız.
Sapın çantaya birleşecek ucunu tutamaç
deliklerin tam bitim yerinden itibaren
yapıştırınız.
Birleştirilen sapın dört kenarını
makinede dikiniz.
Aynı işlemleri diğer sap ve tutamaç için
de yapınız.
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 Tutamacın ucunu yuvarlak kısmın
başlangıcından itibaren içeri doğru
katlayınız.
 Sapı tutamaç ile birleştirirken
deliklerin üzerine gelmemesine özen
gösteriniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇ
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.

ME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

(
(
(
(
(
(
(
(

)Uzun sap besleme malzemesi olarak tela kullanılır.
)Uzun sap iki parçadan oluşur.
)Sap uzunluğunu ayarlamak amacı ile, saplar çıtçıt ile birleştirilir.
)Sap derisine orta tıraşı yapılır.
)Uzun sapı çanta ile birleştirmek içinde tutamaç hazırlanır.
)Uzun sap tutamacı beslemesinde salpa kullanılır.
)Sapı tutamaca birleştirmek için sap halkası kullanılır.
)Toka dil delikleri 5 cm ara ile delinir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız konularla ilgili öğrenme faaliyetlerini
tekrarlayınız. Tamamı doğru ise uygulama testine geçiniz.
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B. UYGULAMALI TEST
Aşağıda listelenen ölçütlerin her birini gözleyemediyseniz HAYIR, gözlediyseniz
EVET şeklinde karşısındaki kutucuğa (X) le işaretleyiniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.

Sap içi derisine tıraşlı (kısma gelmeyecek şekilde) ve
telasına yapıştırıcı sürdünüz mü?

2.

Telayı derinin orta tıraşının iki tarafına, tıraşlı kısma
gelmeyecek şekilde yapıştırdınız mı?

3.

Sap derisi kenarlarına kıvırmalık yapıştırıcı sürüp, kenar
kıvırmasını makinede düzgün yaptınız mı?

4.

Sap içine telanın üstüne gelecek şekilde yapıştırıcı
sürdünüz mü?

5.

Sapı tam ortasından, boyuna ikiye katladınız mı?

6.

Sapın iyice yapışmasını sağlamak için hafifçe çekiçlediniz
mi?

7.

Sapın bütün kenarlarını makinede kaydırmadan diktiniz
mi?

8.

Uzun sap üzerine uçtan itibaren, 11 cm ölçerek delik
açtınız mı?

9.

Delikleri 2,5 cm aralık ile 6 adet deldiniz mi?

10. Sap köprüsü deri parçalarının iç kısımlarına yapıştırıcı
sürdünüz mü?

11. Köprü parçalarını tam birbirinin üstüne gelecek şekilde
yapıştırıp, kenarlarını makinede diktiniz mi?
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12. Köprünün iki ucunu ortalayarak, tel zımba basıp
birleştirdiniz mi?
13. Sap tokası için, kısa sap parçasının ucundan 2,5 cm
ölçülerek delik açtınız mı?
14. Tokayı dil deliğinden geçirdikten sonra, ucunu katlayarak,
makinede 2 defa diktiniz mi?
15. Uzun sap tutamacı derisine ve salpasına yapıştırıcı
sürdünüz mü?
16. Deri üzerine salpa yapıştırıp, kenarlarına kıvırmalık
yapıştırıcı sürdünüz mü?
17. Tutamacın kenar kıvırmalarını pili yapmadan
yapıştırdınız mı?
18. Tutamacın ucunu, yuvarlak yerin başlangıcından itibaren,
içeri doğru katladınız mı?
19. Tutamaç deliklerin tam bitim yerinden itibaren, sapın
çantaya birleşecek ucunu yapıştırdınız mı?
20. Birleştirilen sapın dört kenarını makinede kaydırmadan
diktiniz mi?
21. Aynı işlemleri diğer sap ve tutamaç içinde 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 “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
YETERLİK ÖLÇME
Modül ile kazandığınız yeterliği aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz..

Değerlendirme Ölçütleri
Kalıp Hazırlamak
A)Evrak çantası parçalarını tespit ettiniz mi?
B)Evrak çantası parçalarını milimetrik ölçülendirip, ölçü formuna
geçirdiniz mi?
C)Model ölçü formuna uygun kalıpları hazırladınız mı ?
D)Kalıpların mukavvadan kesimini yaptınız mı?

Kesim Yapmak
A)Deri seçimi yaptınız mı?
B)Makinede kesim için,kesim bıçaklarını hazırladınız mı?
C)Çantanın deri, sertleştirme ,besleme ve astar parçaları kesimini,
kesim presinde yaptınız mı?
D)Elde kesim için mukavva kalıplarını deri yüzeyine yerleştirdiniz
mi ?
E)Kesim bıçağını keskin bileyerek, çanta parçalarının kesimini elde
yaptınız mı?
F)Deri parçalarına bilgi işaretlerini uygun olarak yarma yaptınız mı?
G)Çanta deri parçalarının-işaretlere göre-kenar ve orta tıraşını
yaptınız mı?
H)Kesimi yapılan derileri ayna makinesinden geçirdiniz mi?
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Kısa Sap Yapmak
A)Sap içi salpasını sap derisine yapıştırdınız mı?
B)Sap içi derisinin kenar kıvırmasını yaparak, kenarlarını diktiniz
mi?
C)Sap derisine de salpayı yapıştırıp, kenar kıvırmasını yaptınız mı ?
D)Sap derisinin kenarlarını uçları birleşecek şekilde içine
yapıştırdınız mı ?
E)Hazırlanan sap içini sap derisinin birleşen uçları üzerine
yapıştırarak kenarlarını diktiniz mi?
F)Sap içinin uçlarına sap halkasını takarak, uçları iç kısma birleşecek
şekilde yapıştırdınız mı?
G)Sap derisi kenarlarına yapıştırıcı sürüp, kenarları sap içi üzerinde
birleştirdiniz mi?
H)Sap tutamacına besleme yapıp, tutamaç derisine yapıştırdınız mı?
L)Tutamacın kenar kıvırmalarını yaparak ortasından ikiye katlayarak
yapıştırdınız mı?

Uzun sap yapmak
A)Sap derisine ve telaya yapıştırıcı sürüp, orta tıraşının iki
kenarlarına telayı yapıştırdınız mı?
B)Sap derisinin kenarlarının kıvırmasını yaptınız mı?
C)Sapı ortasından boyuna ikiye katlayıp kenarlarını diktiniz mi?
D)Sapın uzun parçasını baştan itibaren 11 cm ölçerek, 2,5 cm aralıkla
6 adet delik açtınız mı?
E)Sap köprü derilerini birbiri üzerine yapıştırarak, kenarlarını diktiniz
mi?
F)Sap köprüsünün uçlarını tel zımba basarak, birleştirdiniz mi?
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G)Sapın kısa parçasına toka deliği açıp, tokayı taktınız mı?
H)Sap tutamacına salpayı yapıştırıp, kenar kıvırmalarını yaptınız mı?
L)Tutamacın uzun kenarını içeri katlayıp, sap kenarları ile
birleştirerek, makinede diktiniz 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 bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ -1 CEVAP ANAHTARI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

D
Y
Y
D
Y
D
Y
D
Y
D

ÖĞRENME FAALİYETİ -2 CEVAP ANAHTARI

1
2
3
4
5
6
7
8

D
Y
D
Y
Y
D
Y
D
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ÖĞRENME FAALİYETİ -3 CEVAP ANAHTARI

1
2
3
4
5
6
7
8

Y
Y
D
Y
D
Y
D
Y

ÖĞRENME FAALİYETİ -4 CEVAP ANAHTARI

1
2
3
4
5
6
7
8

D
D
Y
D
D
D
D
Y

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız konularla ilgili öğrenme faaliyetlerini
tekrarlayınız.
Kancalı anahtarlık modülü faaliyetleri ve çalışmaları sonunda kazandığınız
davranışların değerlendirilmesi için öğretmeniniz size ölçme aracı uygulayacaktır. Bu
değerlendirme sonucuna göre bir sonraki modüle geçebilirsiniz.
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇ
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