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AÇIKLAMALAR 
KOD 542TGD351 

ALAN Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi 

DAL/MESLEK Saraciye Üretimi 

MODÜLÜN ADI Kancalı Anahtarlık 

MODÜLÜN TANIMI 
Kancalı anahtarlık yapımıyla ilgili bilgi ve becerilerin 

kazandırıldığı materyalidir. 

SÜRE 40/16 

ÖN KOŞUL 

Temel kesim, deride inceltme işlemleri, tezgâh işlemleri, 

temel dikiş makinelerinde dikim, saraciyede ölçü alma 

modüllerini başarıya tamamlamış olmak. 

YETERLİK 
Kancalı anahtarlık üretimi ile ilgili yöntem ve teknikleri 

öğrenmek. 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli atölye ortamı ile saraciye araç gereç donanımları 

sağlandığında, tekniğe uygun kancalı anahtarlık 

yapabileceksiniz. 

 

Amaçlar 
1. Modele uygun, anahtarlığı ölçülendirip kalıp 

çıkarabileceksiniz. 

2. Modele uygun fresiz ve net kesim yapabileceksiniz. 

3. Modele uygun anahtarlık parçalarının montajını 

yapabileceksiniz 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam 

Sınıf, atölye, işletme 

Donanım 

Anahtarlık model dergileri, broşürler, kataloglar, ölçüm 

araçları( çelik cetvel, mezur) kalem, kesim lastiği, kesim 

bıçağı, kesim masası, çizim masası, masat, eğe, çeşitli 

kalınlıklarda mukavva, deri ve astarlık kumaş, kanca, 

yapıştırıcı, fırça mermer, çekiç, muşta, düz dikiş makinesi, 

köşe mahatı, çizgi mahat, kenar kıvırma makinesi, iplik 

yakma makinesi, yarma makinesi, tıraş makinesi, Kesim pres 

makinesi, ayna makinesi, çarklı zımba, biz, el zımbası, zımba 

basma makinası, trok, zımba basma aparatları, çıtçıt takım 

olarak, kollu dikiş makinesi, kemik,delme çivisi. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Her faaliyet sonrasında o faaliyetle ilgili değerlendirme 

soruları ile kendi kendinizi değerlendireceksiniz.  

Modül sonunda uygulanacak ölçme araçları ile modül 

uygulamalarında kazandığınız bilgi ve beceriler ölçülerek 

değerlendirilecektir 

 

 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Bu modülü bitirdiğinizde, kancalı anahtarlık yapımı ile ilgili gerekli bilgi ve becerileri 

kazanmış olacaksınız. 

 

Taşıma ve bulma kolaylığı açısından, kullandığımız anahtarların tümünü bir arada 

bulundurmaya ihtiyaç duyarız. Anahtarlık, bu amaca dönük kullanım kolaylığı sağlar. Bir 

çeşit aksesuar özelliği de taşıyan anahtarlığın, şık ve kullanışlı olması kaygıları, model ve 

çeşit yelpazesini genişletmiştir.  

 

Anahtarlıklar değişik malzemelerden yapılmaktadır. Anahtarlık seçimi, kişinin 

zevkine ve yaşına göre değişmektedir. Deri anahtarlıklar ise, her yaştan ve her kesimden 

insanların tercih ettiği anahtarlıklardır. Tek bir anahtarı, kaybolmaması için 

koruyabileceğimiz ya da birden fazla anahtarı bir arada bulundurabileceğimiz, deri anahtarlık 

çeşitleri hediyelik eşya pazarında da önemli bir yer tutar. 

 

Kancalı anahtarlık, kısa zamanda ve zevkle yapabileceğiniz bir saraciye üretim 

faaliyetidir. Anahtarlığınızı bitirdiğinizde kendiniz kullanabilir ya da arkadaşınıza hediye 

edebilirsiniz. Bu modülden yararlanarak değişik modelde kancalı anahtarlıklar da 

üretebilirsiniz. 

 

 
 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ- 1 
 

 

 

Uygun ortam sağlandığında, anahtarlık çeşitlerini tanıyacak, ölçülerini doğru alarak 

kancalı anahtarlık kalıbını modele göre hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 

 Anahtarlık modelleri ile ilgili dergi, katalog ve broşürleri inceleyiniz. Araştırma 

işlemleri için internet ortamı, ilgili fuarlar ve kancalı anahtarlık satan satış 

mağazalarını geziniz. 

 Kancalı anahtarlık üretimi yapan firmalardan,  anahtarlık yapımı ile ilgili ön 

bilgi edininiz. Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınız ile paylaşınız. 

 

1. KALIP 
 

1.1. Anahtarlık Çeşitleri 
 

Anahtarlıklar, yapımında kullanılan malzemeye ve takılacak anahtarlık sayısına göre 

çeşitlilik göstermektedir. Anahtarlıklar; deriden, ahşaptan, çeşitli metallerden, plastik ve 

buna benzer birçok malzemeden üretilebilir. İsteğe göre bir veya birden fazla anahtarın 

birarada bulundurulabileceği modeller vardır (Fotoğraf 1.1, 1.2, 1.3). 
 

        
Fotoğraf 1.1: Kancalı anahtarlık   Fotoğraf 1.2: Kancalı anahtarlık 

ÖĞRENME FAALİYETİ- 1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Fotoğraf 1.3: Anahtarlık modelleri 

 

1.2. Kanca Çeşitleri 
 

Anahtarlık kancaları, takılacak anahtar sayısına ve modele göre değişmektedir. Deri 

anahtarlık kancaları metalden yapılmaktadır. Yuvarlak, halka ya da düz,  bir ya da birden 

fazla anahtar takmak için, değişik kanca çeşitleri vardır (Fotoğraf 1.4). 
 

 
Fotoğraf 1.4: Anahtarlık kanca çeşitleri 

 

1.3. Ölçülendirme 
 

Kancalı anahtarlıkta standart bir ölçü yoktur. Ölçülendirme yapılırken, anahtarlığa 

takılacak kanca genişliğine dikkat edilir. Kanca genişliğine uygun, orta parça ölçülendirilir. 

Orta parçaya uygun olarak, diğer parçaların ölçülendirilmesi yapılır. Ölçüler paysız alınır. 

 

Kancalı anahtarlık gövde, yan parça ve orta parça olmak üzere üç parçadan oluşur. 

Bunun yanı sıra astarlama ve besleme malzemesi de kullanılır. Bunların ölçülendirilmesi deri 

kalıplarına göre yapılmaktadır. Deri kalıplarından paylar çıkartılarak besleme ve astar 

parçaları ölçülendirilir. Ölçülendirme yaparken parça ölçülerinin birbiri ile örtüşmesine 

dikkat edilir. 
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Ölçülendirilen kancalı anahtarlık parçalarının, ölçülerini ve kalıp bilgilerini görmek 

için model ölçü formu tablosu hazırlanır. Tablo, anahtarlık parçalarının en ve boy ölçüsünü 

gösteren bölüm ile kesimi yapılacak parçaların sayısını gösteren bölümden oluşur (Tablo 

1.1) Parçaların ölçüsünü alırken en ve boy ölçüleri alınır, ölçü formuna yazılır. Model ölçü 

formu tablosu, ölçüleri kalıba aktarırken bize kolaylık sağlayacaktır. Model ölçü tablosunda 

ürünün paysız ölçüleri verilir. Paylar kalıp hazırlanırken kalıba ilave edilir. 
 

Modele Göre Ölçü Formu 
 

Anahtarlık kalıbı parça adı En Boy Adet 

Gövde 10,5cm 20 cm 1 

Yan parçalar 6 cm 10,5 cm 2 

Orta kısım 6,5 cm 10,5 cm 1 

Tablo 1.1: Anahtarlık ölçü formu 

 

1.4. Kalıp Hazırlama 
 

Ölçü tablosuna geçirilen ölçülere uygun olarak, anahtarlık model kalıpları hazırlanır. 

Anahtarlık kalıpları elde kesim yapılacaksa çıkartılır. Seri üretim yapılan atölyelerde kesim, 

makinede pres kesim kalıpları ile yapıldığı için kalıp çıkartılmaz. Elde kesim yapılacaksa, 

ölçü tablosundaki ölçülere, model özelliğine göre kıvırma payları ilave edilerek kalıp 

çıkartılır. 
 

1.4.1. Gövde Kalıbı 
 

Gövde, kancalı anahtarlığın gövdesini oluşturan, temel parçadır. Gövde tek parçadan 

oluşur. Ölçü formuna geçirilen ölçüler mukavva üzerine aktarılır. Kıvırma payları (0,6 cm) 

ilave edilir ve çizimi yapılır. Çelik cetvel yardımı ile kesilir. Kanca genişliğine uygun olarak, 

çıtçıt yeri tespit edilir ve delinir. Üzerine bilgi işaretleri geçirilir. 

 

1.4.2. Orta Parça Kalıbı 
 

Ölçü formundaki ölçüler mukavva üzerine aktarılır. Uzun kısımlarının iki tarafına da 

kıvırma payı (0,5 cm) ilave edilir. Anahtarlığa takılacak kanca,  kalıp üzerine konularak 

kanca delik yerleri işaretlenir. Mukavvadan kalıp kesimi yapılır. Bilgi işaretleri yazılarak 

delik yerleri çarklı zımba ile açılır. 

 

NOT: Gövde kıvırma payları 0,6 cm’dir; iç takım kıvırma payları ise 0,5 cm’dir. 
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1.4.2. Yan Parça Kalıbı 
 

Ölçü formundaki yan parça ölçüleri model mukavvasına geçirilir. Kalıbın uzun 

kısmına tek taraflı kıvırma payı (0,5 cm) ilave edilir. Kıvırma payı işaretlenir ve  kalıp 

kesilir. Kesilen kalıbın zımba basım yeri işaretlenir ve delinir. Bu parçadan 2 adet deri 

kesimi yapılır. Deri kesiminde sadece, sol parçasına çıtçıt deliği açılır.  

 

Kancalı anahtarlığın bütün deri parça kalıpları kesim mukavvasından hazırlanarak deri 

kesimi için hazır hale getirilir (Çizim 1.1). 
 

 
Çizim 1.1: Kancalı anahtarlık deri kalıpları 

 

1.4.4. Astar Kalıbı 
 

Astar kalıbı, deri kalıplarından paylar çıkartılarak hazırlanır. Astarlama orta parça 

hariç diğer deri parçalarına yapılmaktadır. Mukavva üzerine gövde deri kalıbı çizilir. 

Kıvırma payı (0,6cm) çıkartılarak çizilir. Çizimi yapılan kalıp, cetvel yardımı ile kesilip 

hazır hale getirilir. 

 

1.4.5. Sertleştirme Kalıbı 
 

Sertleştirme malzemesi olarak salpa kullanılır. Sertleştirme sadece orta parça derisinde 

yapılır. Orta parçanın kıvırma payları çıkartılarak sertleştirme malzemesi kalıbı çıkartılır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Kullanılacak Araç Gereçler 

 

 Model kancalı anahtarlık 

 Çelik cetvel 

 El zımbası 

 Kurşun kalem  

 Çizim masası 

 Kesim lastiği ve kesim masası 

 Karton ve model mukavvası 

 Kesim bıçağı 

 Masat, eğe 

 6 lı kanca 

 Çarklı zımba  

 Trok ve trok sıkma makinesi 

 

İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak kancalı anahtarlığı 

ölçülendirip kalıbını çıkartınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kancalı anahtarlığın parçalarını tespit 

ediniz. 
 

 Kanca genişliğine uygun olarak 

parçaları paysız ölçülendiriniz. 
 Hassas ölçüm yapmaya dikkat ediniz. 

 Ölçüleri model ölçü formuna yazınız.  Ölçüleri paysız alınız. 

 Ölçü formuna geçirilen ölçüleri, 

mukavva üzerine geçiriniz. 

 Kanca genişliğine uygun ölçülendirme 

yapmayı unutmayınız. 

 Gövde kalıbının dört tarafına kıvırma 

paylarını (0,5cm)  ilave ediniz 

 Ölçüleri ölçü formuna geçirirken dikkatli 

olunuz. 

 Yan ve orta parça kalıbının 

genişliğine kıvırma paylarını (0,5 cm 

)ilave ediniz. 

 Kıvırma paylarını verirken dikkatli olunuz. 

 Yan parça kalıbına çıt çıt deliğini 

belirleyerek deliniz. 

 Yan parça ve orta parça kalıpların 

uzunluğunun, gövde uzunluğu ile aynı 

olduğunu kontrol ediniz. 

 Kıvırma paylarını çıkartarak 

sertleştirme ve astar kalıplarını 

çiziniz. 

 Astar ve sertleştirme malzemesi kalıbı için 

deri kalıplarından kıvırma paylarını 

çıkarmayı unutmayınız. 

 Gövde kalıbının çıtçıt yerlerini 

belirleyerek deliniz ve kesimini 

yapınız. 

 Kalıp kesimi için kesim bıçağının ucunu ince 

ve keskin bileyiniz. 

 Kesim bıçağının risklerine karşı dikkatli 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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olunuz. 

 Orta parçada kanca deliklerini 

belirleyerek delip, mukavvadan 

kesimini yapınız. 

 Kanca deliklerini kancaya uygun belirleyiniz. 

 İşlemin beklenen niteliklere uygun 

olup olmadığını kontrol ediniz. 

 İşletme temsilcisi veya öğretmeniniz ile 

işlemin doğruluğunu denetleyiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

OBJEKTİF TEST (ÖLÇME SORULARI) 
 

Aşağıdaki soruların cevaplarını, ‘Doğru’ veya ‘Yanlış’ olarak değerlendiriniz. 

 

1. (   ) Anahtarlıklar, sadece deriden yapılır. 

2. (   ) Anahtarlık ölçüleri standarttır. 

3. (   ) Anahtarlık kanca genişliğine göre ölçülendirilir.   

4. (   ) Ölçüm hataları, üretim aşamasında düzeltilemez. 

5. (   ) Kancalı anahtarlık kalıplarına 0,5 cm kıvırma payı ilave edilir. 

6. (   ) Pres makinesinde kesimde,  mukavva kalıplar kullanılır. 

7. (   ) Ürün parça kalıp ölçülerinin birbiri ile örtüşmesine gerek yoktur. 

8. (   ) Astar kalıbı, deri kalıplarından kıvırma payları çıkartılarak hazırlanır.  

9. (   ) Kanca delik yerleri kalıp üzerinde belirtilmelidir. 

10. (   ) Besleme ve sertleştirme kalıpları, deri kalıplarından sonra çıkartılır. 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Objektif testteki cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı 

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

yaşadığınız sorularla ilgili konuları, faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz.  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST 
 

Değerlendirme Kriterleri Evet Hayır 

1. Kancalı anahtarlığın parçalarını tespit ettiniz mi?   

2. 
Kanca genişliğine uygun olarak parçaları paysız 

ölçülendirdiniz mi? 
  

3. Ölçüleri model ölçü formuna yazdınız mı?   

4. 
Ölçü formuna geçirilen ölçüleri, mukavva üzerine geçirdiniz 

mi? 
  

5. 
Gövde kalıbının dört tarafına kıvırma paylarını (0,5cm)  ilave 

ettiniz mi? 
  

6. 
Yan ve orta parça kalıbının genişliğine kıvırma paylarını (0,5 

cm )ilave ettiniz mi? 
  

7. Yan parça kalıbına çıt çıt deliğini belirleyerek deldiniz mi?   

8. 
Kıvırma paylarını çıkartarak, sertleştirme ve astar kalıplarını 

çizdiniz mi? 
  

9. 
Gövde kalıbının çıtçıt yerlerini belirleyerek delip kesimini 

yaptınız mı? 
  

10. 
Orta parçada kanca deliklerini belirleyerek delip, mukavvadan 

kesimini yaptınız mı? 
  

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Uygulamalı testteki cevaplarınızın hepsinin “Evet” olmalıdır. Eğer “Hayır” cevabınız 

varsa uygulamayı tekrar ediniz. 

 

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

 

Uygun ortam sağlandığında, kancalı anahtarlık parçalarının kesimini elde veya 

makinede yapabilecek, yarma makinesinden geçirerek kenar tıraşı ve ayna işlemini 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Araştırma işlemleri için internet ortamı ve kancalı anahtarlık satan mağazaları 

geziniz. 

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

edininiz. Edinmiş olduğunuz bilgi ve deneyimleri arkadaş grubunuz ile 

paylaşınız. 

 

2. KESİM 
 

Kancalı anahtarlık kalıpları hazırlandıktan sonra kesim işlemi yapılır. Makinede kesim 

yapılacak ise, pres kesim kalıpları kullanılır. Elde kesim işleminde, çıkartılan mukavva 

kalıplar kullanılır. Seri üretim yapan atölyelerde kesim işlemi makinelerde yapılmaktadır. 

 

2.1. Makinede Kesim 
 

Makinede kesimde, kancalı anahtarlık pres kesim bıçakları hazırlanır. Kesim için deri 

seçimi yapılır. Seçilen derinin yüzey etüdü yapılır. Deri kesimine büyük parçadan başlanır. 

Kesim pres makinesinin basınç ayarı, deri kalınlığına uygun olarak ayarlanır. Seçilen deri 

üzerine kesim bıçakları konularak preste kesilir (Fotoğraf 2.1). 
 

 
Fotoğraf 2.1: Fotoğraf makinesinde kesim 

ÖĞRENME FAALİYETİ- 2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Deri kesiminden sonra, salpa ve astar kesimleri de pres makinesinde yapılır (Fotoğraf 

2.2). 
 

 
Fotoğraf 2.2: Salpa kesimi 

2.2. Elde Kesim 
 

Elde kancalı anahtarlık kesimi için, kesim mukavvasından hazırlanan kalıplar 

kullanılır. Kalıplar seçilen derinin uygun kısımlarına, büyükten başlanarak yerleştirilir 

(Fotoğraf 2.3). 
 

 
Fotoğraf 2.3:Kalıpların deriye yerleştirilmesi 

 

Deri kesim işlemi, kesim masası ya da kesim lastiği üzerinde, keskin kesim bıçağı ile 

yapılır. (Fotoğraf 2.4). Düz kenarların kesimi çelik cetvel yardımı ile yapılır. Astar kesimi, 

astar ince olduğundan makas ile yapılır. Salpa kesimi, elde kesim bıçağı ile yapılarak kesim 

işlemi tamamlanır. 
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Fotoğraf 2.4: Kalıpların elde çelik cetvel yardımıyla kesimi 

 

Kesilen derilerdeki, kanca ve çıtçıt delikleri biz yardımı ile işaretlenir (Fotoğraf 2.5). 

İşaretli yerlerden, el zımbası ya da çarklı zımba ile, çıtçıt ve kanca delikleri delinir 

(Fotoğraf 2.6). 
 

 
Fotoğraf 2.5: Delik yerlerinin biz yardımı ile işaretlenmesi 

 

Delme çivisi, metalden yapılan içi delik ve ucu keskin delme aracıdır. Çekiç ile üstten 

vurularak delik açmada kullanılır. El zımbası olarak da adlandırılır (Fotoğraf 2.7) Orta parça 

ve sağ yan parça delikleri açılır (Fotoğraf 2.8). 

 

   
Fotoğraf 2.6: Çarklı zımba ile delik açma      Fotoğraf 2.7: Delme çivisi ile delik açma 
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Fotoğraf 2.8: Delikleri açılmış orta parça deri 

 

2.3. Yarma ve Kenar Taşı 
 

Kancalı anahtarlık yapımında seçilen derinin, çok kalın olmaması gerekir. Kalın deri 

rahat katlanmayacağı için, anahtarlık yapımına uygun değildir. Kalın deri seçilmiş ise, yarma 

makinesinden geçirilir. Yarma kalınlığı 1.2 mm olarak ayarlanmış yarma makinesinden, deri 

parçaları geçirilir (Fotoğraf 2.9). Deri ince ise yarmadan geçirmeye gerek yoktur. 
 

Yarma işleminden sonra, kenar tıraşı yapılır. Derinin, kenarlarının rahat kıvrılması ve 

kalınlık yapmaması için kenar tıraşı yapılır. Kenar tıraşı, gövde derisinin 4 kenarındaki 

kıvırma paylarına yapılır. Yan ve orta parçaların da kıvırma payları tıraşlanır 

(Fotoğraf 2.10).Yarma ve kenar tıraşı yapılan deri ayna işlemi yapılmaya hazırdır 

(Fotoğraf 2.11). 
 

  
Fotoğraf 2.9: Yarma tıraşı yapımı             Fotoğraf 2.10: Kenar tıraşı yapımı 
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Fotoğraf 2.11: Yarma ve kenar tıraşı yapılmış anahtarlık deriler 

 

2.4. Ayna İşlemi 
 

Yarma ve kenar tıraşı yapılan deri parçaları ayna makinesinden geçirilir. Ayna 

yapmanın amacı, deri parçalarının düzgün ve parlak görünmesini sağlamaktır. Ayna 

makinesi ütü görevi yapmaktadır. Makinenin sıcaklık ayarı kontrol edildikten sonra, deri 

parçaları aynaya yerleştirilerek ayna işlemi yapılır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Kullanılacak Araç Gereçler 
 

 Pres kesim bıçakları 

 Mukavva kalıplar 

 Kesim masası ve kesim lastiği 

 Deri  

 Astar ve salpa 

 Kesim bıçağı 

 Masat, eğe 

 Çelik cetvel 

 Çarklı zımba 

 El zımbası 

 Biz 

 Kesim pres makinesi 

 Yarma makinesi  

 Kenar traş makinesi 

 Ayna makinesi 

 

İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak, kancalı anahtarlık 

parçalarını elde ya da makinede kesip yarma, kenar tıraşı ve ayna işlemlerini yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

Makinede kesim  
 Deri seçimi yapınız. 

 Yüzey kontrolünü yaparak deri 

üzerine gövde kalıbını yerleştiriniz. 

 Kesim pres makinesinin basınç ayarını 

yaparak deri kesimi yapınız. 

 Bütün deri parçaları kesimini sayıya 

göre kesiniz. 

 Sertleştirme ve astar kesimini de 

kesim bıçakları ile makinede yapınız. 

 Amaca uygun deri seçiniz. 

 Kalıpları deri yüzeyine ekonomik olarak 

yerleştiriniz. 

 Makinede deri kesimi yaparken kaza 

risklerine karşı dikkatli olunuz . 

 Kesim yaparken kesim presi üzerinde 

gereksiz eşya bulunmamasına dikkat ediniz. 

Elde kesim 

 Deri seçimi yapınız. 

 Deri yüzey kontrolünden sonra, 

büyükten başlayarak mukavva 

kalıplarını deri üzerine yerleştiriniz. 

 Kesim bıçağının ucunu bileyiniz. 

 Düz kenarları çelik cetvel yardımı ile 

kesim bıçağı kullanarak kesiniz. 

 Elde kesim için, kesim bıçağının keskin 

olmasına dikkat ediniz. 

 Mukavva kalıplarını büyükten başlayarak 

deri yüzeyine yerleştiriniz. 

 Bıçak ucunu deri kesimine uygun olarak 

keskin açınız. 

 Kesim bıçağının risklerine karşı dikkatli 

olunuz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Bütün deri parçaların kesimini 

yapınız. 

 Besleme ve astar kesimlerini de elde 

yapınız. 

 Kesimi yapılan parçaların delik işaret 

yerlerini biz ile belirleyerek çarklı 

zımba ya da delme çivisi ile deliniz. 

 Kesim işlemini kesim masası ya da kesim 

lastiği üzerinde yapınız. 

 Deliklerin, kanca deliklerine uygun 

büyüklükte açılmasına özen gösteriniz. 

Elde ya da makinede; 

 Kesimi yapılan derilere, 1.2 mm 

kalınlığında yarma tıraşı yapınız.  

 Gövde derisinin 4 kenarı ile yan ve 

orta parçanın uzun kenarlarına, kenar 

tıraşı yapınız. 

 Tıraş yapılan parçaları ayna 

makinesinden geçiriniz . 

 İşlemin beklenen niteliklere uygun 

olup olmadığını kontrol ediniz. 

 Yarma ve kenar tıraş makinesinin kalınlık 

ayarını kontrol etmeyi unutmayınız. 

 Yarma makinesinin incelik ayarını ölçü 

formuna uygun olarak yapınız. 

 Ayna makinesin sıcaklık ayarını kontrol 

ediniz. 

 İşletme temsilcisi veya öğretmeniniz ile işin 

niteliğini değerlendiriniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

OBJEKTİF TEST (ÖLÇME SORULARI) 
 

Aşağıdaki soruların cevaplarını, ‘Doğru’ veya ‘Yanlış’ olarak değerlendiriniz. 

 
1. (    ) Makinede kesimde, pres kesim bıçakları kullanılır. 

2. (    ) Elde sadece astar kesimi yapılabilir. 

3. (    ) Kanca delikleri sadece çarklı zımba ile açılır. 

4. (    ) Yarma tıraş kalınlığı 1.2 mm’dir. 

5. (    ) Kancalı anahtarlık yapımında, kenar tıraşı yapılmaz. 

6. (    ) Ayna işlemi deriyi inceltmek için yapılır. 

7. (     ) Kenar tıraşı deriyi rahat kıvrmak için yapılır. 

8. (     ) Kenar tıraşı sadece kıvırma paylarına yapılır. 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

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

sorularla ilgili konulara geri dönerek tekrar inceleyiniz. Tüm sorulara doğru cevap 

verdiyseniz diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST 
 

Değerlendirme Kriterleri Evet Hayır 

Makinede Kesim   

1. Uygun kalınlıkta deri seçimi yaptınız mı?   

2. 
Deri yüzey etüdü yaparak deri üzerine gövde kalıbını 

ekonomik olarak yerleştirdiniz mi? 
  

3. 
Kesim pres makinesinin basınç ayarını doğru yaparak deri 

kesimi yaptınız mı? 
  

4. Bütün deri parçaları kesimini sayıya göre kestiniz mi?   

5. 
Sertleştirme ve astar kesimini de kesim kalıpları ile makinede 

yaptınız mı? 
  

Elde Kesim   

1. Uygun kalınlıkta deri seçimi yaptınız mı?   

2. 
Deri yüzey kontrolünden sonra, büyükten başlayarak 

mukavva kalıplarını deriye yerleştirdiniz mi? 
  

3. Kesim bıçağının ucunu keskin bilediniz mi?   

4. 
Düz kenarları, çelik cetvel yardımı ile, kesim bıçağı 

kullanarak kestiniz mi? 
  

5. Bütün deri parçaların kesimini muntazam yaptınız mı?   

6. Besleme ve astar kesimlerini de elde muntazam  yaptınız mı?   

7. 

Kesimi yapılan parçaların, delik işaretlerini biz ile 

belirleyerek, çarklı zımba ya da delme çivisi ile kancaya 

uygun büyüklükte deldiniz mi? 

  

Elde ve Makinede Kesim   

1. 
Kesimi yapılan derilere 1.2 mm kalınlığında yarma tıraşı 

yaptınız mı? 
  

2. 
Gövde derisini 4 kenarı ile yan ve orta parçanın uzun 

kenarlarına, rahat kıvrılacak şekilde tıraş yaptınız mı?  
  

3. 
Ayna makinesinin sıcaklık ayarını kontrol ettikten sonra, 

derileri ayna makinesinden geçirdiniz mi? 
  

4. 
İşlemin beklenen niteliklerde olup olmadığını kontrol ettiniz 

mi? 
  

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Uygulamalı testteki cevaplarınızın hepsinin “Evet” olmalıdır. Eğer “Hayır” cevabınız 

varsa uygulamayı tekrar ediniz. 

 

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz, diğer faaliyete geçiniz.  
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ÖĞRENME FAALİYETİ- 3 
 

 

Uygun ortam sağlandığında, kancalı anahtarlık parçalarının montajını modele uygun 

olarak yapabileceksiniz. 
 

 

 
 

 Kancalı anahtarlık üreten işletmeleri gezip montaj aşamalarını inceleyiniz. 

 Montaj yapan kişilerden, montaj aşamaları ile ilgili bilgi edininiz. 

 Edinmiş olduğunuz bilgi ve deneyimleri arkadaş grubunuz ile paylaşınız. 

 

3. MONTAJ 
 

Anahtarlığın montajını yapmak için parçalar ayrı ayrı montaja hazırlanır. Öncelikle iç 

aksam parçaları hazırlanır ve sonra bu parçalar gövde ile birleştirilir. 

 

3.1. Parçaların Montaja Hazırlanması 
 

Kancalı anahtarlığın parçaları işlem sırasına göre montaja hazırlanır. Gövde ile 

birleştirilerek montajı yapılır. 

 

3.1.1. Orta Parçanın Montaja Hazırlanması 
 

Orta parçanın kenar tıraşı hariç, iç tarafına yapıştırıcı sürülür (Fotoğraf 3.1)Kesimi 

yapılan salpa, yapıştırıcı sürülen kısma kaydırmadan yapıştırılır (Fotoğraf 3.2). 
 

  
Fotoğraf 3.1: Orta parçaya yapıştırıcı sürme   Fotoğraf  3.2: Orta parçaya salpa yapıştırma 

ÖĞRENME FAALİYETİ- 3 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Orta bölme parçasının kenar kıvırma tıraşı yapılan kenarlarına, kıvırmalık yapıştırıcı 

sürülür (Fotoğraf 3.3).Yapıştırıcı sürülen kenarlar elde ya da kıvırma makinesinde kıvrılır. 

 

  
Fotoğraf  3.3: Orta parçaya kıvırmalık  sürme    Fotoğraf  3.4: Orta parçayı elde kıvırma  

 

Elde kenar kıvırma, kemik ve çekiç yardımı ile yapılır. Elde kıvırma yapılacaksa, 

çekiç ile çekiçlenerek iyice kenarların yapışması sağlanır (Fotoğraf 3.4). 

 

Makinede kıvırma yapılacak ise kenar kıvırma makinesi, kıvırma genişliğine uygun 

ayarlanır ve kıvrılacak kenar sipere dayanarak kıvırma yapılır.  

 

Kenar kıvırmaları yapılan orta parçanın çizgi mahat çekilir. Mahat makinesinin 

sıcaklık ayarı kontrol edilerek, çizgi mahat, kıvırma yapılan yerlere basılır (Fotoğraf 3.5).  

 

 
Fotoğraf 3.5: Çizgi mahat çekimi 

 

Orta parçanın delik yerlerinden sertleştirme malzemesini de (salpayı) delmek için 

tekrar delinir. 
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Orta parçaya kanca yerleştirilir. Delik yerlerine kanca deliklerinin tam oturması 

sağlanır. Zımbaları çakılarak orta parça montaja hazır hale getirilir (Fotoğraf 3.6). 
 

 
Fotoğraf 3.6: Montaja hazırlanmış orta parça 

 

Not: Kanca takılmadan önce orta parça montaj edilip anahtarlık tamamen bittiktan 

sora kanca takılır ise son dikişini diken kişi daha rahat diker. kancayı sıkarken ise arasına 

ince bir metal demir konur ise troklar alta gövdeye iz yapmasın veya kesmesin diye…  
 

3.1.2. Yan Parçaların Montaja Hazırlanması 
 

Yan parçaların kenar tıraşı yapılan kısmı hariç, iç kısmına astar yapıştırmak için, 

yapıştırıcı sürülür (Fotoğraf 3.7). Her iki yan parçaya da astar yapıştırılır. Yan parçaların 

kenar tıraşlı kısımlarına kıvırmalık yapıştırıcı sürülür. Yapıştırıcının astara taşmamasına 

özen gösterilir. 
 

  
Fotoğraf 3.7:Yan parçaya yapıştırıcı sürülmesi     Fotoğraf 3.8: Orta parçanın astarlanması 

 

Yapıştırıcı sürülen kısım, çekiç ve kemik yardımı ile astar üzerine kıvırma yapılır 

(Fotoğraf 3.9). Her iki yan parçaya da astar yapıştırılarak kenar kıvırmaları yapılır 

(Fotoğraf 3.10 ). 
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Fotoğraf  3.9:Yan parçanın kıvrılması       Fotoğraf 3.10: Kıvrılan yan parçalar 

 

Kenar kıvırmaları yapılan yan parçaların dikişi yapılır. Dikiş, sadece kıvırma yapılan 

kenara yapılır (Fotoğraf 3.11). İplik rengi ve dikiş aralığı modele göre ayarlanır. Dikişi 

yapılan yan parçaların iplikleri çakmak ile yakılır (Fotoğraf 3.12). 
 

     
Fotoğraf  3.11:  Yan parçaların dikimi          Fotoğraf  3.12: İpliklerin yakılması 

 

Yan parçanın çıt çıt deliği olan sağ kısmı, astarın da delinmesi için delik üzerinden 

tekrar delme çivisi ya da çarklı zımba ile delinir (Fotoğraf 3.13).Delik açılan kısma erkek çıt 

çıt yerleştirilir ve zımba basma aletinde basılır (Fotoğraf 3.14). Böylece yan parçalar montaja 

hazır hale gelir. 
 

         

Fotoğraf 3.13: Sağ yan parçanın delinmesi Fotoğraf  3.14: Yan parçaya çıt çıt çakılması 
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3.1.3. Gövde Parçanın Montaja Hazırlanması 
 

Gövde deri parçasının kenar tıraşı hariç, iç kısmına yapıştırıcı sürülür. Hazırlanmış 

olan astar kaydırmadan gövde derisine yapıştırılır. Deri üzerindeki zımba deliği yapıştırılan 

astarı da delmek amacı ile tekrar delinir. Delinen kısma zımbanın dişi kısmı takılarak zımba 

basma makinesinde basılır. Gövde parçası montaj için hazırdır (Fotoğraf .3.15). 
 

 
Fotoğraf 3.15: Çıt çıt basılmış gövde derisi 

 

3.2. Kancalı Anahtarlık Montajı 
 

3.2.1. İç Parçaların Gövdeye Montajı 
 

Hazırlanan yan parçaların dikilmeyen üç kenarına da yapıştırıcı sürülerek, gövdenin iç 

kısmına yapıştırılır (Fotoğraf 3.16). 
 

 
Fotoğraf 3.16: Yan parçaların gövde derisine montajı 

 

Orta parçanın alt ve üst kısmına da yapıştırıcı sürülür (Fotoğraf 3.17). Gövde parçası 

üzerine ortalayarak yapıştırılır (Fotoğraf 3.18). İç aksam parçalarının montajı tamamlanır 

(Fotoğraf 3.19). 
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Fotoğraf 3.17: Orta parçaya yapıştırıcı sürme     Fotoğraf 3.18:Orta parçayı gövdeye yapıştırma 

 

 
Fotoğraf 3.19:Montajı bitmiş anahtarlık 

 

3.2.2. Kenar Kıvırma 
 

Montajı bitmiş anahtarlığın dörtkenarına kıvırmalık yapıştırıcı sürülür (Fotoğraf 3.20). 

Kıvırmalık sürülen dörtkenar, elde kemik yardımı ile kıvrılır (Fotoğraf 3.21). Kıvırma işlemi 

sırasında köşelerin pili yapmamasına özen gösterilir. 
 

   
Fotoğraf 3.20:  Kıvırmalık sürme  Fotoğraf 3.21: Kenar kıvırma 
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3.2.3. Muşta ile Dövme 
 

Muşta, yapıştırılan parçaların dövülerek sıkıştırılmasını ve yapışmasını sağlayan, 

dökümden yapılmış bir el aletidir (Fotoğraf 3.22). Tek parçadan oluşur ve orta kısmından 

tutularak kullanılır. Taban kısmı pürüzsüz olduğu için deriye zarar vermez. 

 

Kancalı anahtarlığın kıvrılan kenarları, muşta ile dövülerek iyice yapışması sağlanır 

(Fotoğraf.3.23). 
 

   
Fotoğraf 3.22:  Muşta             Fotoğraf 3.23: Muşta ile dövme 

 

3.2.4. Çizgi ve Köşe Mahat 
 

Kancalı anahtarlığın köşelerine elde köşe mahat yapılır (Fotoğraf 3.24). Köşe mahat 

köşelerin hafif yuvarlak ve düzgün olması için yapılır.  

 

Anahtarlığın estetik ve şık görünümünü sağlamak için,  iç ve dış kenarlara çizgi mahat 

yapılır. Maat makinenin sıcaklık kontrolü yapıldıktan sonra makinede verilen iş, 

kaydırmadan basılır (Fotoğraf 3.25). 
 

   
Fotoğraf 3.24: Köşe mahat yapımı      Fotoğraf 3.25: Çizgi mahat yapımı 
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3.2.5. Makinede Son Tur Dikişi 
 

Çizgi mahat çekilen kancalı anahtarlığa, son tur dikişi yapılır. Dikiş ipliği, iç 

parçalarda kullanın iplik rengi, kalınlığı ve dikiş sıklığı ile aynı olmalıdır (Fotoğraf 3.26). 
 

 
Fotoğraf 3.26: Son tur dikişi yapımı 

 

3.2.6. İpliklerin Temizlenmesi 

 

Dikiş işlemi biten anahtarlığın iplikleri elde çakmak yardımı ile (Fotoğraf 3.27)  ya da 

iplik yakma makinesinde yakılarak temizlenir (Fotoğraf 3.28). Üretim aşamaları biten 

anahtarlığın kalite kontrolü yapılır. Deri yüzey, kanca, dikiş, mahat ve temizlik kontrolleri 

yapıldıktan sonra, kullanılmaya hazır hale gelmiş olur (Fotoğraf 3.29). 
 

  
Fotoğraf 3.27: Çakmak ile ipliklerin yakılması  Fotoğraf 3.28: Makinede ipliklerin yakılması 

 

 
Fotoğraf 3.29: Bitmiş ürün 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Kullanılacak Araç Gereçler 

 

 Kesimi yapılan deri parçaları 

 Deri yapıştırıcısı ve kutusu 

 Fırça 

 Mermer  

 Kemik 

 Çekiç 

 Muşta 

 Çarklı zımba 

 Delme çivisi 

 Çıtçıt 

 Kanca 

 Düz dikiş makinesi ve kollu dikiş makinası 

 Çizgi mahat 

 Köşe mahat 

 İplik yakma makinesi ya da çakmak 

 Mermer 

 Zımba basma makinesi ve sıkma aparatları (çıtçıtlar ve troklar için ) 

 Kıvırma  

 

İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkatte alarak kancalı anahtarlık 

parçalarını hazırlayınız, gövde ile birleştiriniz montajını, son tur dikişini, köşe ve çizgi mahat 

işlemlerini yaparak anahtarlığı tamamlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Orta parçanın kenar tıraşı hariç, iç 

kısmına yapıştırıcı sürünüz. 

 Orta parçaya, astarı kaydırmadan 

yapıştırınız. 

 Orta parçanın kenar tıraşına, kıvırmalık 

yapıştırıcı sürerek elde ya da makinede 

kıvırınız. 

 Orta parça üzerindeki kanca deliklerini, 

biz ile işaretleyerek çarklı zımba ya da 

delme çivisi ile deliniz. 

 Kıvrılan kenarlara çizgi mahat çekiniz. 

 Kancayı, orta bölmeye takarak 

zımbasını basınız. 

 Yapışrırıcı sürme işlemini mermer 

üzerinde yapınız. 

 Yapıştırıcının kuruma süresini bekleyiniz. 

 Yapıştırıcı sürerken, astara taşmamasına 

dikkat ediniz.  

 Kanca deliklerinin kancaya uygun 

olduğunu kontrol ediniz. 

 Deliklerin büyüklüğünü kanca deliklerine 

uygun açmaya özen gösteriniz. 

 Maat  makinesinin sıcaklık ayarını kontrol 

ettikten sonra, maat çekiniz. 

 Deliklere uygun büyüklükte zımba seçiniz. 

 Zımbaya uygun aparatı seçtiğinizden emin 

olunuz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
 



 

 29 

 
 

 Yan parçalara tıraş yeri hariç yapıştırıcı 

sürünüz. 

 Yapıştırıcı sürülen yan parçalara, astarı 

yapıştırınız. 

 Kenar tıraşı yapılan kısma, kıvırmalık 

yapıştırıcı sürünüz. 

 Elde ya da makinede kenar kıvırma 

yapınız.     

 

 
 

 Kıvırma yapılan kenarı makinede 

dikiniz. 

 Çıtçıt deliğini astarı yapıştırdıktan 

sonra, tekrar deliniz ve çıtçıt basınız. 

 Gövde derisinin kenar kıvırmaları hariç 

içine yapıştırıcı sürünüz. 

 Gövde derisine astarı yapıştırınız. 

 Gövdenin çıtçıt deliğini tekrar delerek 

çıtçıt basınız. 

 

 
 

 Gövde derisine, hazırlanan yan 

parçaları yapıştırınız. 

 

 Yapıştırıcıyı mermer üzerinde sürünüz. 

 Astarı kaydırmadan yapıştırmaya özen 

gösteriniz. 

 Kıvırmalık yapıştırıcıyı ince sürmeye özen 

gösteriniz. 

 Yapıştırıcının kuruma süresine dikkat 

ediniz. 

 Kıvrılan kısmın  iyice yapışmasına dikkat 

ediniz. 

 Makine dikiş ayarlarını kontrol etmeyi 

unutmayınız. 

 İplik rengini seçerken, deri ile olan renk 

uyumuna dikkat ediniz. 

 İplikleri elde ya da makinede yakarken 

dikkatli olunuz. 

 Çıtçıt yerlerini delerken işaretli yerden 

delmeye dikkat ediniz. 

 Yapıştırıcı kutusunun ağzını kapalı 

tutunuz. 

 Astarı gövdeye yapıştırırken, düzgün 

olmasına dikkat ediniz. 

 Çıtçıt basmak için, uygun aparatı 

seçtiğinizden emin olunuz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Yan parçaları yapıştırırken kaydırmamaya 

dikkat ediniz. 

 

 

 

 

 

 Orta parçanın üst kenarına yapıştırıcıyı 

taşırmadan sürmeye dikkat ediniz. 

 Orta parçayı yapıştırırken, eşit aralıkla 

yapıştırmaya özen gösteriniz. 
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 Orta parçaya da, yapıştırıcı sürerek 

gövdeye yapıştırınız. 

 

 
 

 Gövde kenarlarına kıvırmalık yapıştırıcı 

sürünüz. 

 Kenarlara elde kıvırma yapınız. 

 Kıvrılan kenarları muşta ile döverek 

yapıştırınız. 

 

 
 

 İç ve dış kenarlara çizgi, köşelere de 

köşe mahat yapınız. 

 Kenarlara son tur dikişi yapınız iplikleri 

temizleyip kalite kontrolünü yapınız. 

 Ürünün beklenen niteliklere uygun olup 

olmadığını kontrol ediniz. 

 

 

 Gövde kenarlarına kıvırmalık yapıştırıcı 

sürerken, astara taşırmamaya özen 

gösteriniz. 

 Köşe kıvırmalarını yaparken pili 

yapmamaya özen gösteriniz. 

 Muştayı kullanırken elinize vurmamaya 

dikkat ediniz. 

 

 

 

 

 

 

 Mahat makinesinin sıcaklık ayarını kontrol 

ediniz. 

 Dikiş ipliğinin ve dikiş sıklığının, yan 

parça dikişi ile aynı olmasına özen 

gösteriniz. 

 Anahtarlığın ipliklerini yakarken deriyi ve 

elinizi yakmamaya dikkat ediniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

OBJEKTİF TEST (ÖLÇME SORULARI) 
 

Aşağıdaki soruların cevaplarını, ‘Doğru’ veya ‘Yanlış’ olarak değerlendiriniz. 

 
1. (    ) Çıt çıt, erkek ve dişi olmak üzere iki parçadan oluşur. 

2. (    ) Anahtarlığın kenar kıvırmaları sadece elde yapılır. 

3. (    ) Muşta, kesimde kullanılan bir alettir. 

4. (    ) .Muşta, metalden yapılan bir el aletidir. 

5. (    ) Anahtarlığın gövde derisine dişi çıt çıt takılır. 

6. (    ) Astarlama, orta parça hariç bütün parçalara yapılır. 

7. (    ) Çıt çıt gövde derisine, parçaları birleştirmeden önce takılır. 

8. (    ) Anahtarlık köşelerine köşe mahat yapılır. 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

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

sorularla ilgili konulara geri dönerek tekrar inceleyiniz. Tüm sorulara doğru cevap 

verdiyseniz diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST 
 

Değerlendirme Kriterleri Evet Hayır 

1. Orta parçanın kenar tıraşı hariç, iç kısmına yapıştırıcı sürdünüz mü?   

2. Orta parçaya astarı kaydırmadan yapıştırdınız mı?   

3. 
Orta parçanın kenar tıraşına, kıvırmalık yapıştırıcı sürerek, elde ya 

da makinede kıvırma yaptınız mı? 
  

4. 
Orta parça üzerindeki kanca deliklerini, biz ile işaretleyerek, çarklı 

zımba ya da delme çivisi ile deldiniz mi? 
  

5. 
Kıvrılan kenarlara çizgi mahatını, mahatın sıcaklık ayarını doğru 

yaparak çektiniz mi? 
  

6. 
Kancayı, orta parçaya delik yerlerine gelecek şekilde yerleştirerek 

zımbasını bastınız mı? 
  

7. Yan parçalara tıraş yeri hariç yapıştırıcı sürdünüz mü?   

8. 
Yapıştırıcı sürülen yan parçalara, astarı kaydırmadan yapıştırdınız 

mı? 
  

9. 
Kenar tıraşı yapılan kısma, kıvırmalık yapıştırıcıyı taşırmadan 

sürdünüz mü? 
  

10. Kenar kıvırmalarını elde ya da makinede muntazam yaptınız mı?   

11. Kıvırma yapılan kenarı makine ayarını doğru yaparak diktiniz mi?   

12. 
Çıtçıt deliğini astarı yapıştırdıktan sonra, tekrar delip doğru 

aparatları seçerek, çıt çıtı bastınız mı? 
  

13. 
Gövde derisinin kenar kıvırmaları hariç içine yapıştırıcıyı 

taşırmadan sürdünüz mü? 
  

14. Gövde derisine astarı kaydırmadan yapıştırdınız mı?   

15. Gövdenin çıt çıt deliğini tekrar delerek çıt çıt bastınız mı?   

16. 
Gövde derisine, hazırlanan yan parçaları kaydırmadan yapıştırdınız 

mı? 
  

17. 
Orta parçaya da, yapıştırıcı sürerek ve gövdeye ortalayarak 

yapıştırdınız mı? 
  

18. Gövde kenarlarına taşırmadan kıvırmalık yapıştırıcı sürdünüz mü?   

19. Gövde kenarlarına pili yapmadan kenar kıvırma yaptınız mı?   

20. Kıvrılan kenarları muşta ile döverek yapıştırdınız mı?   

21. İç ve dış kenarlara çizgi, köşelere de köşe mahat yaptınız mı?   

22. Kenarlara son tur dikişini, dikiş ayar kontrolü yaparak yaptınız mı?   

23. 
İplikleri elde ya da makinede yakarak temizleyip, kalite 

kontrollerini doğru yaptınız mı? 
  

 

DEĞERLENDİRME 
 

Uygulamalı testteki cevaplarınızın hepsinin “Evet” olmalıdır. Eğer “Hayır” cevabınız 

varsa uygulamayı tekrar ediniz. 

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz, diğer faaliyete geçiniz.  
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Kancalı Anahtarlık Makinesi modülü faaliyetleri ve araştırma çalışmaları sonunda; 

kazandığınız bilgi ve becerileri uygulamalı test ile değerlendiriniz. Bu değerlendirme 

sonucuna göre bir sonraki modüle geçebilirsiniz. 
 

UYGULAMALI TEST (YETERLİK ÖLÇME) 
 

Değerlendirme Kriterleri Evet Hayır 

Kalıp Hazırlama    

1. Kancalı anahtarlık parçalarını tespit ettiniz mi?    

2. Parçaları doğru ölçülendirip ölçü formu hazırladınız mı?    

3. Model ölçü formuna uygun kalıpları hazırladınız mı ?   

4. Kalıpları mukavvadan kesimini yaptınız mı?   

Kesim   

1. Deri seçimi yaptınız mı?   

2. 
Anahtarlık deri parçalarının ve salpa ile astar kesimini kesim 

presinde veya elde yaptınız mı? 
  

3. Kanca ve çıtçıt deliklerini deldiniz mi?   

4. Deri parçalarının yarma işlemini yaptınız mı?   

5. Derilerin kenar tıraşını yaptınız mı?   

Montaj   

1. Anahtarlık yan parçalarına astarı yapıştırdınız mı?   

2. Yan parçaların kenar kıvırmasını yaptınız mı?   

3. Kıvırma yapılan yan parça kenarlarına, makine dikişi yaptınız mı?   

4. Orta parçaya salpayı yapıştırdınız mı?   

5. Orta parça kenar kıvırmalarını yaptınız mı?   

6. Kıvırma yapılan kenarlara çizgi matı çektiniz mi?   

7. Kancayı orta parçaya takarak, zımbalarını bastınız mı?   

8. Gövde derisine astarı yapıştırdınız mı?   

9. Yan parçalarına, gövde kenarlarını montajını yaptınız mı?   

10. Orta parçanın gövdeye montajını yaptınız mı?   

11. Gövde kenarlarına kıvırma yaptınız mı?   

12. Köşelere köşe mahat, kenarlara da çizgi mattı çektiniz mi?   

13. Anahtarlığın kenarlarına son tur dikişi yaptınız mı?   

14. İplikleri yakarak temizleyip kalite kontrolünü yaptınız mı?   

Kontrol   

1. 
Anahtarlığın beklenen niteliklerde olup olmadığını kontrol ettiniz 

mi? 
  

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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DEĞERLENDİRME 
 

Uygulamalı testteki cevaplarınızın hepsinin “Evet” olmalıdır. Eğer “Hayır” cevabınız 

varsa uygulamayı tekrar ediniz. 

 

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz, bir sonraki modüle geçiniz.  
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

Sorular Cevaplar 

1. Y 

2. Y 

3. D 

4. D 

5. D 

6. Y 

7. Y 

8. D 

9. D 

10. D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

Sorular Cevaplar 

1. D 

2. Y 

3. Y 

4. D 

5. Y 

6. Y 

7. D 

8. D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

Sorular Cevaplar 

1. D 

2. Y 

3. Y 

4. D 

5. D 

6. D 

7. D 

8. D 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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