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AÇIKLAMALAR 
KOD 542TGD363 

ALAN Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi 

DAL / MESLEK Saraciye Üretim 

MODÜLÜN ADI Kasalı Bond Çanta 2 

MODÜLÜN TANIMI 
Kasalı bond çanta üretimi ile ilgili bilgi ve becerilerin 

uygulamalı öğrenilmesini sağlayan öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL 
Tezgah işlemleri, Temel Dikiş Makineleri, Kasalı Bond Çanta 

1 modüllerini almış olmak 

YETERLİK Kasalı bond çanta yapmak 2 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Kasalı bond çantanın sap hazırlama, aksesuar çakma, iç 

aksam kaplama ve kapak iç aksamı hazırlama işlemlerini 

yapacaksınız. 

 

Amaçlar 

1. Kasalı bond çantaya uygun sap hazırlayacaksınız 

2. Kasalı bond çantaya aksesuar çakacaksınız. 

3. Kasalı bond çantada iç aksam kaplayacaksınız 
4. Modele ve tekniğe uygun, kapak iç aksamı 

hazırlayacaksınız 

 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Saraciye üretim atölye ortamı, Besleme – sertleştirme 

malzemesi,çanta aksesuarları,yapıştırıcı malzemeleri vb 

saraciye üretim malzemeleri. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen ölçme 

araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi 

değerlendireceksiniz. 

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

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

ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir 

 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci,  

 

Bu modül ile saraciye üretim  ile ilgili birçok yeterliliğe sahip olacaksınız. Kasalı bond 

çanta, çeşitlerini, yapım aşamalarını öğreneceksiniz. 

Kasalı çantanın bilinen evrak çantalarından farkı, üretim tekniği ve malzeme 

farklılığıdır. Alışılagelmiş evrak çantasının üretiminde, klasik çanta üretim yöntemleri 

uygulanır. Kasalı çantada ise adından da anlaşılacağı gibi, çantanın içinde ağaçtan yapılmış 

bir kasa bulunur ve bu kasanın kaplanması yöntemi ile çanta oluşturulur. 

 

Kasalı çantada önemli olan içindeki kasanın sağlam olmasıdır. Usta marangozların 

hazırladığı kasalar bu sektöre de ihtiyacı gerekli kılar. 

 

Kasalı çanta günümüzde fazla üretilmemektedir. Bunun nedeni; işçilik maliyetlerinin 

yüksek oluşu ve özel ustalık gerektiriyor olmasıdır. 

 

Kasalı çanta üretimi kaplama tekniğine dayanır. Bu tekniği öğrendiğinizde; satranç 

tahtası, tavla, şaraplık, sümen takımı gibi ve deri ile kaplanan birçok aksesuarı rahatlıkla 

üretebilir hâle geleceksiniz. 

 

Kasalı Bond Çanta üretimi, iki modülden oluşmaktadır. Bu modülü uygulamak için 

Kasalı Bond Çanta 1 modülünü tamamlamış olmalısınız. Kasalı Bond Çanta II modülünü 

tamamladığınızda ise sap hazırlama, aksesuar çakma, iç aksam kaplama ve kapak iç aksam 

hazırlama becerilerini kazanmış olacaksınız. 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ- 1 
 

 

 

 

Sap çeşitlerini öğrenip, kasalı bond çantaya uygun sapı uygulamalı yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 

 Kasalı bond çanta satış mağazalarını gezerek çantada kullanılan sap çeşitlerini 

inceleyiniz. 

 Üretim atölyelerini gezerek sap hazırlama yöntemlerini gözlemleyiniz. 

 Sap montajının önemini arkadaşlarınız ile sınıf içinde tartışınız. 

 

1. SAP HAZIRLAMA 
 

1.1. Sap Çeşitleri 
 

Kasalı bond çantada taşıma için el sapı kullanılır. Omuz askısı kasalı bond çantada 

kullanılmaz. Çanta sapı iç aksamı, tenekeden oluşur ve çanta derisi ile kaplanarak hazırlanır.  

 

Saplar, elin kolay kavrayabilmesi için ergonomik olarak hazırlanırlar. Sap uzunluğu 

ise yine elin içinden rahat geçebileceği uzunlukta olmalıdır. Piyasada bu amaç için üretilmiş 

hazır teneke saplar mevcuttur (Resim1.1). 

 
Resim 1. 1: Çanta sapı 

 

Sapı, çanta gövdesine tutturmak için sap böcesi kullanılır. Bu aksesuar, genellikle sarı 

veya beyaz metalden üretilir. Çanta sapının genişliğine uygun ve sağlam böce seçilmesi 

önemlidir. Sap böcesinin altında, montajı sağlam kılmak ve sabitlemek için alt tenekeleri 

kullanılmalıdır (Resim 1.2).  

ÖĞRENME FAALİYETİ– 1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 1. 2: Sap ve aksesuarları 

 

1.2. Sap Hazırlama 
  

Sap tenekesi açılır. Açık hâlde iken sap tenekesinin eğri yüzüne deri yapıştırıcısı 

sürülür (Resim 1.3). Sap derisine de(paylı) deri yapıştırıcısı sürülür (Resim 1.4). Deri 

yapıştırıcısının kuruma süresi beklenerek sap tenekesi sap deriye ortalanarak ön yüzden 

yapıştırılır.  

                    

                       
Resim 1.3: Sap tenekesine yapıştırıcı sürme          Resim 1.4: Sap deriye yapıştırıcı sürme 

 

Kemik ile tenekenin hatları belirlenerek sabitlenir (Resim 1.5). Kemiğin ucunun 

pürüzsüz olduğuna dikkat edilmelidir. İş parçasının arkası çevrilir. Bu kez tenekenin alt içine 

komple deri yapıştırıcısı sürülür (Resim 1.6).  
 

             
Resim 1.5: Kemikleme                             Resim 1.6: Teneke içine yapıştırıcı sürme 
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Sap derinin ortasına kesim bıçağı ile yuvarlak bir delik açılır. Teneke kenarlarına fazla 

yaklaşılmamalıdır (Resim 1. 7). Açılan delikten kenarlara doğru, makas ile ve sık aralıklarla 

çentik atılır. Bu işlem kenar kıvırmayı kolaylaştırmak için yapılır. Çentik atarken, tenekenin 

görünmesini engelleyecek biçimde yine fazla derine girilmemelidir (Resim 1.8). 

 

        
Resim 1.7: Delik açma                                         Resim 1.8: Çentik atma 

 

Çentik atılan kenar, tenekeye tam sıfırlanacak şekilde el ile kıvrılarak yapıştırılır 

(Resim 1.9). Sap tenekesine göre hazırlanmış ve kesilmiş sap salpasına (ya da fiber) deri 

yapıştırıcı sürülür (Resim 1.10). Sap salpasının yapıştırılacağı teneke kenarlarına da deri 

yapıştırıcısı sürülür (Resim 1.11). Sap salpası, iç kısımdan 0.5 cm boşluk kalacak şekilde ve 

kenarlardan ortalanarak tenekenin bir kenarına yapıştırılır (Resim 1.12). 
 

             
Resim 1.9: Kenar kıvırma                             Resim 1.10: Salpaya yapıştırıcı sürme 

 

             
Resim 1.11: Tenekeye yapıştırıcı sürme                   Resim 1.12: Sap salpasını yapıştırma 
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Salpanın sağlam yapışması ve derinin salpaya tam teması için iş parçası düzgün bir 

kemik ile sıvazlanır (Resim 1.13). Bu işlemi yaparken deride büzgü yapmamaya dikkat 

edilmelidir. İş parçasının tekrar ters yüzü çevrilerek sap salpasının diğer yüzüne de deri 

yapıştırıcısı sürülür (Resim 1.14).  
 

              
Resim 1.13. Kemik ile sıvazlama                         Resim 1.14: Salpaya yapıştırıcı sürme 

 

Şimdi sap ikiye katlanarak yapıştırılacaktır. Sap böcelerinin geçirilerek sapın çantaya 

montajlanacağı deliklerin katlama sırasında kapanmaması için 0. 5 cm çapında silindir bir 

demir kat ortasına yerleştirilir (Resim 1.15). Sap derisi tam ortadan ikiye katlanır. Kemik ile 

salpanın hatları belirlenir ve yapışma sağlamlaştırılır (Resim 1.16). 
 

            
Resim 1.15: Sap deriyi ikiye katlama                              Resim 1.16:Sapı yapıştırma 

 

Katlanmış sap yüzeylerinin iyice yapışması için sap çekiçlenir (Resim 1.17.) Demir 

çubuk çıkarılır (Resim 1.18). 
 

            
Resim 1.17: Sapı çekiçleme                                  Resim 1.18: Demiri çıkarma 
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Kesilmiş ve yarma tıraşı yapılmış paylı üst sap derisi, üst sap derisi araçlama bıçağı ile 

araçlanır. Eğik kenarlara kenar boyası yapılır. Yine eğik kesilmiş olan yan kenarlarına 2 mm 

içerden maat çekilir. Sap derinin, araçlanmış olan üst sap derisinin yapışacağı her iki yüzüne 

de deri yapıştırıcısı sürülür. Deri yapıştırıcısı, üst sap derisinden taşmayacak şekilde 

yapışmanın olacağı alana sürülmelidir (Resim 1.19). Aynı şekilde üst sap derisine de deri 

yapıştırıcısı sürülür ( Resim 1.20).  
 

            
 

Resim 1.19: Sapa yapıştırıcı sürme                Resim 1.20: Üst sap derisine yapış. sürme 
 

Üst sap derisinin ortası bulunur. Orta hattı, sapın iç ortasına denkleştirilir. Bu 

noktadan başlanarak ve kaydırmadan, üst sap derisi, sap dersine yapıştırılır (Resim 1.21) 

.Yapıştırılan üst sap derisi kemik ile sıvazlanarak, yapıştırma işlemi sağlamlaştırılır (Resim 

1.22). 
 

            
Resim 1.21: Sap derilerini ortalama                  Resim 1.22: Sap derilerini yapıştırma 

 

Kollu dikiş makinesi dikime hazırlanır. 4 mm dikiş aralığı ile tenekenin hemen 

bitiminden makine dikişi yapılır ve iplik temizlenir (Resim 1.23). 
 

          
Resim 1.23: Makinede dikim                            Resim 1.24: Sap araçlama 



 

 8 

 

Sap araçlama bıçağı var ise bıçak ile yok ise elde sapın araçlaması yapılır. Elde 

yapılacak ise keskin ve sivri açılmış kesim bıçağı ile dikişten (aynı zamanda teneke 

bitiminden) 4 mm mesafeden fazlalık derinin kesimi yapılır (Resim 1.24). 

 

Araçlaması yapılan sapın, kesilen kenarına, dolgu özellikli kenar boyası yapılır (Resim 

1.25). Boyanın deriye uygun renkte seçilmesi ve taşırma yapmadan ince bir çubuk ile 

yapılması gerekir. 

 

 
Resim 1.25: Bitmiş sap 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Kullanılacak Araç Gereçler 

 

 Sap tenekesi 

 Sap derisi 

 Dikiş ipliği 

 Üst sap derisi 

 Üst sap derisi araçlama kalıbı 

 Sap araçlama bıçağı 

 Kesim masası 

 Kesim lastiği 

 Kesim bıçağı 

 Masat-eğe 

 Kollu dikiş makinesi 

 Deri yapıştırıcısı 

 Fırça 

 Kemik 

 Çekiç 

 Sap salpası 

 Makas 

 Demir çubuk 

 

İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak sap 

hazırlayınız.  

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Sap derisine ve sap tenekesine 

yapıştırıcı sürünüz. 

 Tenekenin kabarık dış yüzüne yapıştırıcı 

sürünüz. 

 Sap tenekesini sap deriye 

yapıştırınız. 

 Ortalayarak yapıştırınız ve kemik ile 

sıvazlayınız. 

 Sap derinin kenarlarına çentik 

atınız. 
 Çentik atarken derine girmeyiniz. 

 Sap deriyi iç kenardan teneke 

kenarına kıvırınız. 

 Teneke ve deri arasında boşluk kalmamasına 

dikkat ediniz. 

 Tenekenin ters yüzüne tek taraftan 

sap salpasını yapıştırınız. 

 Yapıştırma öncesi sap salpasına ve teneke 

kenarlarına yapıştırıcı sürünüz ve salpayı 

ortaladığınızdan emin olunuz. 

 Sap deriye yapışan sap salpasını 

kemik ile sabitleyiniz. 

 Ucu pürüzsüz kemik kullanınız ve deride 

büzgü yapmayınız. 

 Sap salpasının diğer yüzüne de 

yapıştırıcı sürerek sap deriyi 

ortadan ikiye katlayınız. 

 Sap boşluklarının kapanmaması için kat 

ortasına demir çubuk koyunuz. 

 Katlanan sapı kemik ve çekiç ile 

sabitleyiniz. 

 Sapın tam ortadan katlandığından emin olunuz. 

Demir çubuğu çıkarınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Üst sap derisini araçlayınız.  Düzgün kesim yapınız. 

 Üst sap derisine kenar boyama ve 

maat yapınız. 
 Eğik kenarlara, düzgün maat çekiniz. 

 Üst sap derisini sapa yapıştırınız. 
 Üst sap derisini iç ortadan başlayarak ve eşit 

kat ortası vererek yapıştırınız. 

 Kemik ile eğri hatları sabitleyiniz. 
 İki deri arasında boşluk kalmadığından emin 

olunuz. 

 Sapı makinede, teneke bitiminden 

dikiniz. 

 Uygun kalınlıkta iğne ve iplikleri kullanınız ve 

iplik temizleyiniz. 

 Sapı araçlayınız. 
 Elde araçlama yapılacak ise kesim bıçağını 

sivri ve keskin açınız. 

 Kenarı boyayınız. 
 Dolgu özellikli ve deriye uygun renkte kenar 

boyası kullanınız. 

 İşlemin beklenen nitelikte olup 

olmadığını kontrol ediniz. 

 Öğretmeniniz veya sektör temsilcisi ile birlikte 

işlemi değerlendiriniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Bu faaliyette öğrendiklerinizi aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

 

1. (   ) Çanta sapı içinde kullanılan hazır malzeme, plastiktir. 

2. (   ) Sapın araçlaması, üst sap derisi yapıştırıldıktan sonra yapılır. 

3. (   ) Demir çubuk, montaj deliklerini oluşturmak için kullanılır. 

4. (   ) Sap yapımında iki adet salpa kullanılır. 

5. (   ) Maat, ürüne estetik değer vermek için kullanılır. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız konularla ilgili konuyu tekrarlayınız. 

Başarılıysanız uygulama testine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST 

 
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

 Sap derisine ve sap tenekesine yapıştırıcı sürdünüz 

mü? 

  

Sap tenekesini sap deriye yapıştırdınız mı?   

Sap derinin kenarlarına çentik attınız mı?   

Sap deriyi iç kenardan teneke kenarına kıvırdınız mı?   

Tenekenin ters yüzüne tek taraftan sap salpasını 

yapıştırdınız mı? 

  

Sap deriye yapışan sap salpasını kemik ile sabitlediniz 

mi? 

  

Sap salpasının diğer yüzüne de yapıştırıcı sürerek sap 

deriyi ortadan ikiye katladınız mı? 

  

Katlanan sapı kemik ve çekiç ile sabitlediniz mi?   

Üst sap derisini araçladınız mı?   

Üst sap derisine kenar boyama ve maat yaptınız mı?   

Üst sap derisini sapa yapıştırdınız mı?   

Kemik ile eğri hatları sabitlediniz mi?   

Sapı makinede, teneke bitiminden diktiniz mi?   

Sapı araçladınız mı?   

Kenarı boyadınız mı?   

İşlemin beklenen nitelikte olup olmadığını kontrol 

ettiniz mi? 

  

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı kontrol ederek kendinizi değerlendiriniz, “Hayır" yanıtlarınız var ise bu 

yanıtlarınızla ilgili konuyu tekrarlayınız. Tamamı “Evet” ise diğer öğrenme faaliyetine 

geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ- 2 
 

 

Kasalı çantada kullanılan aksesuar çeşitlerini öğrenecek,kasalı bond çantaya uygun 

aksesuar çakabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 

 Kasalı bond çanta satış mağazalarını gezerek çantada kullanılan aksesuar 

çeşitlerini inceleyiniz. 

 Üretim atölyelerini gezerek aksesuar çakma yöntemlerini gözlemleyiniz. 

 Aksesuar montajının önemini arkadaşlarınız ve öğretmeniniz ile sınıf içinde 

tartışınız. 

  

2. AKSESUAR ÇAKMA 
 

2.1. Aksesuar Çeşitleri 
 

Aksesuar: Bir aletin, bir makinenin işlevine katılmayan ancak kendine özgü ayrı bir 

yararı bulunan alet, araç veya nesne olarak tanımlanabilir.  

 

Kasalı bond çantada kullanılan aksesuarlar, süsleme amacından çok, çantaya kullanım 

özelliği, fonksiyon kazandırma amaçlı aksesuarlardır. 

 

Bond çantada kullanılan aksesuarlar, çantanın ağırlığını taşımada sağlamlık özelliği 

nedeni ile genellikle metal aksesuarlardır (Demir, çelik, krom vb.). Çantanın renk özelliğine 

ve zevke göre sarı ve / veya beyaz renkte olabilirler. Çanta üretiminde dikkat edilmesi 

gereken üründe kullanılan tüm aksesuarların aynı renkte olmasıdır. 

 

Bond çantada kullanılan aksesuarlar genel olarak şöyle sınıflandırılırlar: 

 

 Kabara: Yarım küre biçiminde çıkıntılı metal çivilerdir. Çantanın altına 

çakılarak, çantanın yere temasını kesen bir ayak görevi görür ve çanta tabanının 

aşınmasını önler. Farklı boy ve renkleri mevcuttur. İki parçadan oluşur: Kabara 

ve kabara vidası (Resim 2.1). 

 

 Kilit: Çantanın açılıp kapanmasını sağlayan ve içindeki evrağı emniyet altına 

alan metal aksesuardır. Şifreli olan tipleri, kullanıcı dışındaki kişilerin çantayı 

açmasını engeller. Kabara gibi, çantaya matkap ile açılan yuvalara geçirilerek 

monte edilir. Farklı model, renk ve büyüklükleri mevcuttur (Resim 2.2). Üç 

parçadan oluşur: kilit, kilit üstü ve alt tenekesi. 

ÖĞRENME FAALİYETİ– 2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 2.1: Kabara                                         Resim 2.2: Kilit 

 

 Vida: Vidalar, üstü yuvarlak çivilerdir (Resim 2.3). Kemer, çanta gibi diğer 

saraciye ürünlerinde de süsleme ve işlevsel amaçlı kullanılır. Kasalı çantada 

vida, kapak iç aksamda cepleri tutmak için kullanılacaktır (Resim 2.4). Çeşitli 

renk, büyüklük ve şekilleri mevcuttur. Vida çantaya, kapak iç aksamı 

tamamlandıktan sonra monte edilecektir. 

 

             
Resim 2.3: Vida                               Resim 2.4: Çantada vida kullanımı 

 

 Mıknatıslı Çıtçıt: Diğer saraciye ürünlerinde de genellikle çanta ağız 

kapamalarında ve cep kapaklarında kullanılan iki parçayı birbirine tutturmaya 

yarayan aksesuardır. İki parçadan oluşur (Resim 2. 5). Çeşitli renk ve 

büyüklükleri mevcuttur. Kasalı çantada kapak iç aksam cebinde kullanılacaktır 

(Resim 2. 6). Çıtçıt çantaya, kapak iç aksamı hazırlanma aşamasında monte 

edilecektir. 

 

 Sap böcesi: Sapı çantaya tutturan metal aksesuardır. Bir kenarı sapa diğer 

kenarı çantaya montajlanır. Üç parçadan oluşur, sap böcesi, vidası, alt tenekesi. 

Çeşitli renk ve modelleri mevcuttur (Resim 2.7). 

 

 Kapak ayağı (makas): Çantada gövdeyi ve kapağı birbirine tutturmak için 

kullanılır. Dört parçadan oluşur: makas, çivi, bilezik, somun (Resim 2.8). 

Makas çantaya, gövde iç aksamı hazırlandıktan sonra monte edilecektir. 
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Resim 2. 5: Mıknatıslı Çıtçıt                  Resim 2.6: Çanta cebinde kullanımı 

            

             
Resim 2.7: Sap böcesi                              Resim 2.8: Çanta makası 

 

 
Resim 2.9: Makasın çantada kullanımı 

 

Bunların dışında çantada, model özelliğine göre iç cep ağızlarında çeşitli tiplerde 

fermuarlar kullanılabilir.   

 

2.2. Aksesuar Çakma 
 

2.2.1. Kabara Çakma 
 

Aksesuar çakmaya kabaradan başlanır. Dış aksam kaplaması yapılmış olan kasaya, 

kabaraların montajı için delik açmak gerekir. Kasayı delme işlemi matkap ile yapılmalıdır. 

Matkap ucu ağaç ucu olmalı ve uç kalınlığı, kabara çivilerine göre seçilmelidir. 
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Çantanın tabanı çevrilir. Dip kolonun köşe kenarlarından 1. 5 cm mesafe, deri kalemi 

ile işaretlenir. Aynı işlem dip kolonun 4 köşesine de uygulanır (Resim 2.10). Matkaba, işe 

uygun uç takılarak işaretli yerler deliği genişletmeden delinir (Resim 2.11). 
 

              
Resim 2.10: Ölçü alma                           Resim 2.11: Matkap ile delme 

 

Kabara çivisi kasa içinde topuz kısımları kasa dışında kalacak şekilde kasada açılan 

deliklere geçirilir ve çekiç ile çakılır (Resim 2.12 ve 2.13). 
 

             
Resim 2.12: Kabara çakma                     Resim 2.13: Çakılmış kabara 

 

2.2.2. Kilit Çakma 
  

Kasalar marangozdan kilit yerleri açılmış olarak gelir. Dış kaplama sırasında bu 

delikler deri ve sünger ile kapanmıştır. Kilit boşlukları, kesim bıçağı ile kasa iç kısmından 

birebir kesilerek çıkarılır (Resim 2.14). Kilitler, sağ ve sol yönlüdür. Yönlerine dikkat ederek 

(kilit açma düğmeleri dışarı bakmalıdır) kilit boşluklarına yerleştirilir (Resim 2.15). 
 

             

Resim 2.14: Kilit yuvalarını açma                Resim 2.15: Kilidi yerleştirme 
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Kilit alt tenekesi, sivri ayaklara, yine yönlerine uygun olarak geçirilir. Sivri kilit 

ayakları, teneke üzerinden ve dışa doğru kıvrılarak çekiç ile çakılır (Resim 2.16). Bu işlem 

sırasında, kilidin kasaya tamamen temas ettiğinden emin olmak gerekir.  

 

Kilit üstünün kapak kasaya montajlanacağı yeri belirlemek için bazı firmalarda kilit 

üstü aparatları kullanılır. Bu aparatlar sayesinde kilit üstünün çakılacağı yeri belirlemek 

mümkündür.  

 

Kilit üstü montaj işaretini almak için kapak kasanın gövde kasaya iyice oturduğu 

kontrol edilir. Üst kilit, kilit yuvasına yerleştirilir. Üst kilit ayaklarının kapak kasa üzerinde 

bıraktığı iz işaretlenerek montaj yeri belirlenir. Bu aşamada üst kilidin kaydırılmadan 

işaretlendiğinden emin olunmalıdır. Aksi halde kilit işlevini görmez ve kapanmaz.  

 

             

Resim 2.16:Kilit çakma                      Resim 2.17: Kilit üstü deliği açma 
 

İşaret alınan noktalar, matkap ile uygun kalınlıkta uç takılarak delinir (Resim 2.17). 

Kilit üstü ayakları deliklerden geçirilir. Kapak gövde arkasında içe doğru kıvrılarak 

çekiçlenir. 
 

2.2.3. Sap Çakma 

 
Kilitler arası mesafe ölçülendirilir. Sap uzunluğu ölçülerek sap böcelerinin 

montajlanacağı mesafe belirlenir (Resim 2.18). Kasa eninde de sap böcesi mesafesi, kasa 

kapak dâhil ortalanarak tespit edilir ve deri kalemi ile işaretlenerek matkap ile delinir (Resim 

2.19). 

 

             

Resim 2.18:Ölçü alma                    Resim 2.19: İşaret alma ve delik açma 



 

 18 

 

Sap böcesi ayakları, açılan deliklerden geçirilir (Resim 2.20). Kasa arkasında, tenekesi 

takılarak ve ayaklar içeri doğru kıvrılarak, çekiç ile çakılır (Resim 2.21). 

 

             

Resim 2.20: Sap böcesini takma               Resim 2.21:Sap tenekesini takma 
 

Sap montajı bu aşamada ya da çanta tamamen bittikten sonra yapılır. Vidalar sap 

böcesi içlerinden ve sap deliklerinden (sap hazırlama aşamasında demir çubuk ile açılmış 

olan) geçirilerek sıkıştırılır. Sap böcesi montajında dikkat edilmesi gereken nokta, vida 

başlarının sap içinde kalacak şekilde yapılmasıdır (Resim 2.22).  

 
Resim 2.22: Sap montajı 

 

Çanta makası ve dil vidasının montajı, işlem basamakları gereği, çanta montajı 

tamamlandıktan sonra yapılacaktır. Bu nedenle burada verilmemiştir. Bu aksesuarların 

montajı, bir sonraki faaliyette yapılacaktır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Kullanılacak Araç Gereçler 

 

 Adet kabara  

 Sap böcesi  

 Kilit 

 Çanta sapı 

 Çekiç  

 Matkap 

 Cetvel 

 Deri kalemi 

 Matkap ucu 

 Kesim bıçağı 

 Masat ve eğe 

 Kesim lastiği 

 

İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak aksesuar çakınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kabara montajı için ölçü alınız.  Hassas ölçüm yapınız. 

 Kabara deliklerini açınız. 
 Matkap kullanırken kaza risklerine karşı 

dikkatli olunuz. 

 Kabaraları çakınız. 
 Vidaların kabaraya dik oturduğundan emin 

olunuz. 

 Kilit boşluklarını kesiniz.  Kilit yuvasını tam kasaya uygun olarak açınız. 

 Kilidi yuvaya yerleştiriniz.  Kilitlerin yönüne dikkat ediniz. 

 Kilit tenekesini takınız.  Kilit ayaklarını dışarı kıvırarak çekiçleyiniz. 

 Kilit üstü parçası için ölçü alınız. 
 İki kasanın tam üst üste oturduğundan emin 

olunuz. 

 Kilit üstü deliklerini açınız.  Matkaba doğru uç taktığınızdan emin olunuz. 

 Kilit üstü ayaklarını deliklerden 

geçirip kıvırarak çekiçleyiniz. 

 Üst kilidi  kasaya tam temas edecek şekilde 

oturtunuz. 

 Sap böcesi montaj işaretlerini 

alınız. 
 Simetrik ölçü alınız. 

 Sap böcelerini kasaya geçiriniz. 
 Vida delikleri içerde kalacak şekilde 

montajlayınız. 

 Sap tenekelerini takarak böce 

ayaklarını içe doğru kıvırınız. 
 Çekiçleyerek kasaya tam temasını sağlayınız. 

 Sap vidalarını takınız. 
 Böceğe ve sapa geçirdiğiniz vidayı iyice 

sıkıştırınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 İşlemin beklenen niteliklere 

uygunluğunu kontrol ediniz. 

 Öğretmeniniz veya sektör temsilcisi ile 

aksesuar çakma işleminin doğruluğunu kontrol 

ediniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME  
 

Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

 

1. (    ) Aksesuar; bir makinenin işlevine katılmayan ancak kendine özgü ayrı bir yararı 

bulunan alet, araç veya nesne olarak tanımlanabilir.   

2. (    ) Kabara, yuvarlak çividir. 

3. (    ) Makas dört parçadan oluşur: makas, çivi, bilezik ve somun. 

4. (    ) Kabara tornavida ile çakılır. 

5. (    ) Kasaya önce alt kilit monte edilir. Üst kilit yeri buna göre belirlenir. 

6. (    ) Sap böcüleri, gövde kasa üzerine montajlanır. 

7. (    ) Çanta makası, sap böcüleri ile birlikte monte edilir. 

 

 

 

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. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI SINAV 

 
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

 

 Evet Hayır 

1. Kabara montajı için ölçü aldınız mı?   

2. Kabara deliklerini açtınız mı?   

3. Kabaraları çaktınız mı?   

4. Kilit boşluklarını kestiniz mi?   

5. Kilidi yuvaya yerleştirdiniz mi?   

6. Kilit tenekesini taktınız mı?   

7. Kilit üstü parçası için ölçü aldınız mı?   

8. Kilit üstü deliklerini açtınız mı?   

9. Kilit üstü ayaklarını deliklerden geçirip kıvırarak 

çekiçlediniz mi? 

  

10. Sap böcesi montaj işaretlerini aldınız mı?   

11. Sap böcelerini kasaya geçirdiniz mi?   

12. Sap tenekelerini takarak böce ayaklarını içe doğru 

kıvırdınız mı? 

  

13. Sap vidalarını taktınız mı?   

14. İşlemin beklenen niteliklere uygunluğunu kontrol 

ettiniz mi? 

  

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı kontrol ederek kendinizi değerlendiriniz, “Hayır” yanıtlarınız var ise bu 

yanıtlarınızla ilgili konuyu tekrarlayınız. Tamamı “Evet” ise diğer öğrenme faaliyetine 

geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ– 3 
 

 

 

İç aksam yapım aşamalarını uygulamalı öğrenecek, kasalı bond çanta modeline uygun 

iç aksam hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Kasalı bond çantaları inceleyerek iç aksam ve iç aksamda kullanılan malzeme 

çeşitlerini inceleyiniz. 

 Kasalı bond çantaları inceleyerek içinde kullanılan cep ve bölme tiplerini 

inceleyiniz. 

 Kasalı bond ve evrak çantası arasındaki işlev ve kullanım farklılıklarını 

arkadaşlarınız ile sınıf içinde tartışınız. 

 

3. İÇ AKSAM KAPLAMA 
 

3.1. İç Aksam 
 

Kasalı bond çantada, iç aksam olarak ifade edilen bölüm, evrakların içine konduğu, 

derinliği olan, eşya saklamak için ayrılan bölümdür. 

 

İç aksam kaplama, çanta içinin temiz ve düzgün görünmesini sağladığı gibi, dış 

kaplama ve aksesuar çakma işlemleri sırasında meydana gelen kirliliği de ortadan kaldırır 

(Resim 3.1). 

 

 
Resim 3.1: İç aksam 

 

Saraciye gibi diğer tüm üretim dallarında da olduğu gibi bir ürünün görünen yüzü 

kadar, işin arka planının temizliği ve düzgünlüğü de son derece önemlidir. Bu, ürünün 

kalitesini belirleyen unsurlardan biridir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ– 3 

AMAÇ 
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İç aksam kaplamada kullanılan malzeme: astar, yapay deri (vinleks), kumaş ve deridir. 

Biz bu modülde, iç aksam kaplamada deri kullanacağız. Malzeme seçiminde önemli olan, 

dayanıklı, dış aksama uygun ve kaliteli malzemenin seçilmesidir. 

 

3.2. İç Aksam Kaplama 
 

3.2.1. Gövde Tableti Hazırlama 
 

Mukavva kalıpları arasından, iç kısım kapak ve gövde tablet mukavvası kalıbı seçilir 

(İki adettir. Birini kullanınız.). Bu kalıbın kasa gövde tabanına tam oturması gerekmektedir. 

Mukavva kalıbı kasanıza uymuyorsa, gövde kasa tabanı içine, birebir yerleşecek şekilde 

düzeltiniz. 

 

. 

 

Tablet mukavvasının bir yüzüne komple deri yapıştırıcısı sürülür (Resim 3.2). Astar, 

mukavvaya ortalanarak yapıştırılır. Astarın dört kenarına, kıvırmalık yapıştırıcı sürülür 

(Resim 3.3). Kıvırmalık, kıvrılacak kenara ve kenarın yapışacağı yüze, aynı genişlikte 

yapıştırıcı sürülmesidir. 

 

Kenar kıvırma makinesinde, kenar kıvırması yapılır. Yuvarlak köşeler, kemik ile 

kıvrılır. 

   

            
Resim 3.2: Mukavvaya yapıştırıcı sürme           Resim 3.3: Kıvırmalık sürme 

 

Kasanın tabanına deri yapıştırıcısı komple sürülür (Resim 3.4). Aynı şekilde, kenar 

kıvırması yapılan mukavvanın arka yüzüne de komple deri yapıştırıcısı sürülür (Resim 3.5). 

Mukavva, gövde kasa tabanına köşeler tam oturacak şekilde yapıştırılır ve elle sıvazlanır 

(Resim 3.6). 
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Resim 3.4: Kasaya yapıştırıcı sürme      Resim 3.5: Mukavvaya yapıştırıcı sürme 

 

 
Resim 3.6: Tableti kasaya yapıştırma 

 

3.2.2. İç Takım Kolonu Hazırlama 
 

Kasa içi kolon, uzunluk ve genişlik ölçüsü alınır. Genişlik ölçüsü dipten zıvana 

çıkıntısına kadar alınırken, uzunluk ölçüsü, kasa ön ve iki yan kenar olmak üzere 3 kenardan, 

köşe dönme payları ile alınmalıdır. Mukavva kalıpları içinden, iç takım kolon mukavvaları 

alınır (İki adettir.). Astar iş parçalarından, iç takım kolon derisi parçası alınır (2 adet). Kasa 

iç kolon ölçüsü, mukavva astar modelleri ile karşılaştırılır. Kalıplar, kasa ölçülerine uymuyor 

ise kalıplar üzerinde düzeltmeler yapılır. Burada dikkat edilmesi gereken mukavva 

kalıplarının kasa iç kolon ölçüsü ile birebir olması, astar derisinde ise bu ölçüden (4 kenarda 

da) 8.5 mm kıvırma payının bırakılmış olmasıdır.  

 

İç takım kolon mukavvası, iç takım kolon astar derisi ile kaplanacaktır. Ancak bu 

aşamada, 2 parça hâlinde kesilmiş olan (ek yapılacak), mukavva ve astar derilerinin 

birleştirilmesi gerekmektedir. 

 

Dikiş makinesi dikime hazırlanır. astar kolonları, bir kısa kenarından, kıvırma payı 

bitiminden, ters yüzünden makinede birleştirilir (Resim 3. 7). Kıvırma kenarlarına yapıştırıcı 

sürülerek dikiş payları açılır ve çekiçlenir (Resim 3. 8). 
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Resim 3.7: Astar kolonları birleştirme          Resim 3.8: Dikiş paylarını açma 

 

İç takım kolon mukavvalarına solüsyon sürülür (Resim 3.9). Kolon astarına da 

solüsyon sürülür. Mukavvalardan biri, astarın orta ek yerinden başlanarak astara yapıştırılır 

(Resim 3.10). Daha sonra ikinci mukavva, yine orta ek yerinden başlanarak astarın diğer 

yönüne yapıştırılır (Resim 3.11). 

                                     

             
Resim 3.9: Mukavvaya solüsyon sürme   Resim 3.10: Mukavvayı astara yapıştırma 

 

          
Resim 3.11: Mukavva kolona ek yapma             Resim 3.12: Kıvırmalık sürme 

 

Kolon astar derinin iki uzun kenarına kıvırmalık yapıştırıcı sürülür (Resim 3.12). 

Kemik ile kenar kıvırması yapılır (Resim 3.13). İki uzun kenar, makinede 2 mm dikiş 

mesafesinden dikilir (Resim 3.14). 
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Resim 3.13: Kenar kıvırma                          Resim 3.14: Kenar dikişi 

 

3.2.3. İç Takım Menteşe Kolonu Hazırlama 
 

Menteşe olarak ifade edilen bölüm, çantanın açık hâlde iken 90 derece oluşturduğu, 

gövde ve kapağın birleştiği kesişme noktasıdır. Bu 90 derecelik kenarın altında bulunan iç 

gövde kenarı ise menteşe kolonudur. 

 

Mukavva kalıpları içinden, iç takım menteşe mukavvası (1 adet) hazırlanır. Astar 

modelleri içinden de iç takım menteşe kolon derisi (1 adet) hazırlanır. Kasanın menteşe 

kolon ölçüleri alınarak eldeki mukavva ve astar modelleri ile karşılaştırılır. Kesilmiş 

modeller, ölçülere uymuyor ise gerekli düzeltmeler yapılır. Burada unutulmaması gereken 

astar parçasının, 4 kenardan mukavva kalıbından 8.5 mm kıvırma payı fazlalığının olmasıdır 

(Mukavva, kasa zıvana payı hariç, menteşe kolonu ile aynı ölçüde olmalıdır.). 

 

Menteşe mukavvasına ve menteşe astarına solüsyon sürülür. Mukavva, astara, 

ortalanarak yapıştırılır (Resim 3.15). Astar kıvırmalık yapıştırıcı sürülerek 4 kenardan, 

kıvırma makinesinde kıvrılır (Resim 3.16). 
 

            
Resim 3.15: Mukavvayı astara yapıştırma           Resim 3.16: Kenar kıvırma 

 

Hazırlanmış olan menteşe kolonunun 4 kenarına makine dikişi yapılır. İplik 

temizlenir. 
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3.2.4. Montaj Yapma 
 

İç takım kolonunu komple deri yapıştırıcısı sürülür (Resim 3.17). Yapışacak olduğu 

kasa kolonuna da deri yapıştırıcısı sürülür. Kolonun ek dikişi ön ortaya gelecek şekilde, ön 

ortadan başlanarak kasa kolonuna yapıştırılır (Resim 3.18). Köşeler yedirilerek dönülür ve 

elle sıvazlanarak ya da çekiçle hafifçe vurularak yapışma sabitlenir (Resim 3.19). Kolon 

uzun gelirse, fazlalıklar, menteşe kasaya doğru yapıştırılır. 

 

                  
Resim 3.17: Kolona yapıştırıcı sürme          Resim 3.18: Kolonu kasaya yapıştırma 

 

 
Resim 3.19: Kolonu yapıştırma 

 

Deri kalıpları içinden, iç takım kapak körük derisi alınır. Kasa, içten içe ölçülerek 

alınan ölçü körük (menteşe)  derisi ile karşılaştırılır. Ölçüye uymuyorsa düzeltilir. Körük 

(menteşe ) derisinin uzun kenarlarına 7 mm genişlikte deri yapıştırıcısı sürülür (Resim 3.20). 

Kasanın gövde ve kapak menteşe kolonuna da deri yapıştırıcısı sürülür (Resim 3.21). Körük 

derisi, gövde kasa menteşe kolonuna büzgü yapmadan yapıştırılır (Resim 3.22). Kapak, 90 

derecelik açı oluşturacak şekilde tutularak menteşe körük derisinin diğer uzun kenarı, kapak 

kasaya gerdirilerek yapıştırılır. Deriyi büzdürmemeye özen gösterilmeli, elle sıvazlanmalıdır 

(Resim 3.22). 
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Resim 3.20: Körük deriye yapışt. sürme        Resim 3.21: Kasa kolonuna yapışt. sürme 

           

                 
Resim 3.22: Körük derisini yapıştırma               Resim 3.23: Körük oluşturma 

 

Menteşe kolon astarına deri yapıştırıcısı sürülür. Gövde kasanın menteşe kolonuna da 

komple deri yapıştırıcısı sürülür. Menteşe kolon derisi, kasa kolonuna tam oturacak şekilde 

yapıştırılır ve sıvazlanır (Resim 3.24). İç aksam kaplaması tamamlanmıştır. 
 

 
Resim 3.24: Menteşe kolonunu yapıştırma 

 

3.2.5. Çanta Makasının Çakılması 
 

Aksesuar çakma faaliyetinde, işlem basamakları gereği, çanta makası çakılamamıştı. 

Bu aşamada çakılacaktır. 
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Çanta makası açık halde iken 90 derecelik açı oluşturacak şekilde ölçü alınarak kasa 

gövde ve kapağında montaj işareti alınır (Resim 3.25). Uygun uç takılmış matkap ile işaret 

yerleri delinir (Resim 3.26). Çiviler takılıp, bilezik, makas ve son olarak somunları takılarak 

sıkıştırılır (Resim 3.27). 

 

Not: Makas bu aşamada takılabileceği gibi iç kapak aksamı tamamlandıktan sonra da 

çakılabilir. 

 

          
Resim 3.25: Makas için işaret alma            Resim 3.26: Matkap ile delme 

                                       

 
Resim 3.27: Makas çakma 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
. 

Kullanılacak Araç Gereçler 

 

 Matkap ve ucu 

 Dikiş makinesi 

 Deri yapıştırıcısı 

 Fırça 

 Cetvel 

 Çanta makası 

 Kemik 

 Kenar kıvırma makinesi 

 Çekiç 

 Deri kalemi 

 İş parçaları 

 Çalışma tezgâhı 

 Yapıştırıcı kutusu 

 Kullanılacak aksesuarlar 

 Kulanılacak deri ve astar parçaları 

 Kasa 

 

İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak iç aksam 

kaplayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Tablet mukavvasını, tablet astarına 

yapıştırınız. 
 Her iki yüzeye de solüsyon sürünüz. 

 Astarın kenar kıvırmasını yapınız.  Yuvarlak köşeleri elde kemik ile kıvırınız. 

 Astarlanmış tablet mukavvayı, gövde 

kasanın tabanına yapıştırınız. 
 Köşeleri tam oturtunuz. 

 İç takım kolon astar ve kolon 

mukavvalarının kasa ölçülerine 

uygunluğunu kontrol ediniz. 

 Milimetrik ölçüm yapınız. Gerekiyorsa 

kalıpları düzeltiniz. 

 İç takım astarı parçalarını makinede 

birleştiriniz. 

 Kısa kenardan ve kenar tıraşı bitiminden 

dikiniz. Dikişi açarak yapıştırınız. 

 İç takım kolon mukavvalarını astara 

yapıştırınız. 

 Ekli mukavvaları, dikiş ortasına denk 

getiriniz. 

 Astar kolonun kenar kıvırmasını 

yapınız. 

 Mukavva ile astar arasında boşluk 

bırakmayınız. 

 Kolonun iki uzun kenarını makinede 

dikiniz. 

 2 mm içerden dikerek iplikleri iş bitiminde 

temizleyiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Kasa menteşe ölçüsünü alarak model 

ölçüler ile karşılaştırınız. 

 Menteşe mukavva ve menteşe astar ölçüleri, 

kasa ölçülerine uymuyorsa kalıpları 

düzeltiniz. 

 Menteşe mukavvayı, menteşe kolon 

astarına yapıştırınız. 
 Mukavvayı astara ortalayınız. 

 Menteşe kolon astarın kenar 

kıvırmasını yapınız. 
 Köşeleri kemik ile düzeltiniz. 

 Menteşe kolonun 4 kenarını 

makinede dikiniz. 
 Makineyi, işe uygun ayarlayınız. 

 İç takım kolonunu, kasa kolonuna 

yapıştırınız. 

 Dikişi ön ortaya getiriniz ve köşeleri 

yedirerek dönünüz. 

 Menteşe körük derisini, kasa, gövde 

ve kapak kolonlarına yapıştırınız. 

 Deriyi büzdürmeyiniz ve 90 derece açı 

oluşturarak yapıştırınız. 

 Menteşe kolon astarını, kasa menteşe 

kolonuna yapıştırınız. 

 Köşelerin iyi yapıştığından emin olunuz ve 

çekiçleyiniz. 

 Çanta makası, montaj ölçüsü alınız. 
 Ölçü alırken çanta kapağını 90 derece dik 

tutunuz. 

 Montaj yerlerini matkap ile deliniz.  Kaza risklerine karşı dikkatli olunuz. 

 Çanta makasını çakınız.  
 Makası, çivi, bilezik, makas ve somun sırası 

ile montajlayınız. 

 İşin beklenen niteliklere uygun olup 

olmadığını kontrol ediniz. 

 Öğretmeniniz veya sektör elemanı ile 

birlikte işin niteliğini kontrol ediniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME  
 

Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız 

 

1.  (    ) Kıvırmalık, kıvrılacak kenarı ifade eder. 

2. (    ) İç takım kolon mukavvası, astar ile astarlanır. 

3. (    ) İç aksam kaplamada, önce menteşe kolonu, daha sonra gövde kolonu montajlanır.  

4. (    ) Gövde kolon mukavva genişlik ölçüsü, kasa kolonu tam genişlik ölçüsüdür. 

5. (    ) Menteşe derisi astarlanmaz. 

6. (    ) Yuvarlak köşelerin kenar kıvırmaları, bıçak ile 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. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST 

 
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

 Evet Hayır 

Tablet mukavvasını, tablet astarına yapıştırdınız mı?   

Astarın kenar kıvırmasını yaptınız mı?   

Astarlanmış tablet mukavvayı, gövde kasanın tabanına 

yapıştırdınız mı? 

  

İç takım kolon astar ve kolon mukavvalarının kasa ölçülerine 

uygunluğunu kontrol ettiniz mi? 

  

İç takım astarı parçalarını makinede birleştirdiniz mi?   

İç takım kolon mukavvalarını astara yapıştırdınız mı?   

Astar kolonun kenar kıvırmasını yaptınız mı?   

Kolonun iki uzun kenarını makinede diktiniz mi?   

Kasa menteşe ölçüsünü alarak, model ölçüler ile karşılaştırdınız 

mı? 

  

Menteşe mukavvayı, menteşe kolon astarına yapıştırdınız mı?   

Menteşe kolon astarın kenar kıvırmasını yaptınız mı?   

Menteşe kolonun 4 kenarını makinede diktiniz mi?   

İç takım kolonunu, kasa kolonuna yapıştırdınız mı?   

Menteşe körük derisini, kasa gövde ve kapak kolonlarına 

yapıştırdınız mı? 

  

Menteşe kolon astarını, kasa menteşe kolonuna yapıştırdınız mı?   

Çanta makası, montaj ölçüsü aldınız mı?   

Montaj yerlerini matkap ile deldiniz mi?   

Çanta makasını çaktınız mı?   

İşin beklenen niteliklere uygun olup olmadığını kontrol ettiniz 

mi? 

  

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı kontrol ederek kendinizi değerlendiriniz, “HAYIR” yanıtlarınız var ise 

ilgili öğrenme faaliyetlerini tekrarlayınız. Tamamı “EVET” ise bir sonraki öğrenme 

faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ- 4 
 

 

Kasalı bont çantanın kapak iç aksam yapma aşamalarını öğrenecek ,modele ve tekniğe 

uygun, kapak iç aksamı hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Kasalı Bond çanta satışı yapan mağazaları gezerek kapak iç aksamlarını 

inceleyiniz. 

 Günümüzde, iş insanlarının, evrak çantası kullanımında ihtiyaç duydukları 

gereksinimleri arkadaşlarınız ile sınıf içinde tartışınız. 

 Kapak iç aksamında kullanılan detay örneklerini (ya da resimlerini) sınıfa 

getirerek arkadaşlarınız ile birlikte inceleyiniz. 

 

4. KAPAK İÇ AKSAM HAZIRLAMA 
 

4.1. Kapak İçi Bölümleri 
 

Kasalı çanta içi, yoğun evrak ve eşya saklamak için yeterince derindir. Kasalı 

çantalarda, bazı özel evrakları, kalemleri, karvizitleri vb. saklamak için kapak kasa üzerinde 

özel bölümler yapılır. Bu bölmeler, eşya ve evrakların derli toplu olmasını sağlar. Önemli 

evrakları, fermuarlı ve/veya kilitli ceplerde tutarak emniyet altına alır. (Resim 4.1) 
 

 
Resim 4.1: Kapak içi 

 

Her biri ayrı ayrı çalışılan bu bölümler, daha sonra tablet mukavvaya yapıştırılarak 

kapak kasa içine monte edilir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ– 4 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Kapak içinde bulunan bölümler, model özelliğine göre değişir. Bizim bu modülde 

çalışacağımız bölümler şunlardır; 

 

 Kapaklı cep 

 Çerçeve cep 

 Kalemlik 

 Fermuarlı cep 

 Fermuar üstü cep 

 Orta bölme 

 

Ayrıca, fermuarlı cep, fermuar üstü cep ve orta bölmeyi birbirine tutturmak ve derinlik 

kazandırmak için körük, körüklü parçayı kasaya tutturmak için de dil hazırlanacaktır. 

 

4.2. Kapak İç Aksamı Hazırlama 
 

4.2.1. Kapaklı Cep Hazırlama 
 

İç takım kapak içi derisi, yarma makinesinden geçirildiği esnada esneyeceği için önce 

paylı kesilir. Daha sonra araçlanır. Astar kalıpları içinden, iç takım kapak içi derisi (paylı) 

alınır. İç takım kapak içi araçlama kalıbı gereç üzerine ortalanarak yerleştirilir ve kesim 

bıçağı ile araçlanır. (Resim 4.2) Kalıp üzerindeki, mıknatıs montaj işareti astar üzerine 

aktarılır. Mıknatıslı çıt çıtın erkek parçası ve alt tenekesi geçirilerek, mıknatıs ayakları dışa 

doğru katlanarak çekiçlenir. (Resim 4.3- 4.4) 

 

 
 

 

Resim 4.2: Kapak içi astarı araçlama Resim 4.3: Mıknatıs takma 

 

İç takım cep kapak destek salpasına komple deri yapıştırıcısı sürülür. (Resim 4.5) 

Kapak içi derisine, sivri kenardan sıfırlanarak yapıştırılır. (Resim 4.6) 
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Resim 4.4: Mıknatıs çakma Resim 4.5: Salpaya yapıştırıcı sürme 
 

 
 

 

Resim 4.6: Salpayı kapak içine yapıştırma Resim 4.7: Kapak içi astara yapış. sürme 
 

Kapak içi astarın her kenarına, 3 mm genişliğinde deri yapıştırıcısı sürülür. (Resim 

4.7) İç takım kapak içi süngeri, ortalanarak astara yapıştırılır. (Resim 4.8) İç takım kapak üst 

derisine komple deri yapıştırıcısı sürülür. İç takım kapak içi telası, ortalanarak kapak üst 

deriye yapıştırılır. Daha sonra, iç takım kapak üst derisinin her kenarına içerlek sürülür. 

(Resim 4.9) İçerlek: Kenar tıraşı bitiminin, 5 mm içi ve 5 mm dışını kapsar. Kapak içi astar, 

kapak üst derisine ortalanarak yapıştırılır. (Resim 4.10) Derinin yüzünden, avuç içi ile 

vurularak bombe verilir ve yapışması sağlanır. (Resim 4.11) 

 

 
 

 

Resim 4.8: Kapak içi astarı besleme Resim 4.9: İçerlek sürme 
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Resim 4.10: Kapak astarı montajlama Resim 4.11: Bombe verme 

 

Kapak üst derinin kenarlarına kıvırmalık sürülür. (Resim 4.12) Kapak derinin her 

kenarı kemik ile boşluk bırakmadan kıvrılır. (Resim 4.13) Yuvarlak köşeler, kesim bıçağı ile 

deriyi kesmeden pili verilerek kıvrılır ve çekiçlenir. (Resim 4.14) 

 

Dikiş makinesi dikime hazırlanır. Cep kapağın alt uzun kenarı hariç üç kenarı, 

makinede 2 mm mesafeden ve 3 dikiş sıklığı (1 cm de) ile dikilir. (Resim 4.15) 

 

 
 

 

Resim 4.12: Kıvırmalık sürme Resim 4.13: Kenar kıvırma 

 

 
 

 

Resim 4.14: Kenar kıvırma Resim 4.15: Kapağı makinede dikme 
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İç takım cep derisi (paylı) tezgah üzerine alınır. İç takım cep araçlama kalıbı, deri 

üzerine yerleştirilerek, araçlama kalıbı üzerindeki balta işaretleri deriye aktarılır. Zımba 

işaret yerine de 3 mm lik zımba deliği açılır. (Resim 4.16) Mıknatıslı dişi çıt- çıt monte 

edilir. Cep derisine ve cep içi derisine (paylı) komple deri yapıştırıcısı sürülür. (Resim 4.17) 

İki iş parçası kaydırma yapmadan yapıştırılır. (Resim 4.18) 

 

 
 

 

Resim 4.16: İşaret alma Resim 4.17: Cep deri ve astara yapış. sürme 
 

 
 

 

Resim 4.18: Cep deriyi astarlama Resim 4.19: Cep deriyi araçlama 
 

İç takım cep araçlama kalıbı, cep deri üzerine yerleştirilerek araçlanır. (Resim 4.19) 

Araçlama kalıbı üzerindeki delik, mıknatıs ortasına denk gelmelidir.         
 

Cep kenarları ve altı, alt köşelerden hizalanarak, çekiç ile kırılır. (Resim 4.20) Bu 

işlem, cebin montajında kolaylık sağlayacaktır. (Resim 4.21) 
 

Cep ağzı ve alt iki köşegen, makinede cep kapağı ayarlarına göre dikilir. (Resim 4.22) 
 

Cep derinin 4 kenarı da, pamuklu çubuk yardımı ile kenar boyası ile taşırma 

yapmadan boyanır. 
 

Cep ve cep kapağı hazırlanmıştır.  
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Resim 4.20: Kenar kırma Resim 4.21: Kırılmış kenar 

 
 

Resim 4.22: Kenar dikişi 

 

4.2.2. Çerçeve Hazırlama 
 

Yarmadan geçmiş olan iç takım çerçeve deri (paylı), iç takım çerçeve araçlama kalıbı 

ile araçlanır. (Resim 4.23-4.24) İç ve dış kenarları, uygun renkte kenar boyası ile taşırmadan 

boyanır. (Resim 4.25)  

 

 
 

 

Resim 4.23: Çerçeve derinin araçlanması Resim 4.24: Araçlanmış çerçeve deri 
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Resim 4.25: Çerçeve kenar boyaması Resim 4.26: Çerçeveye yapış. sürme 
 

Çerçeve mikası hazırlanır. Çerçeve mikasının yapışacağı, çerçeve deri kenarlarına, 

(derinin tersine) iç kenardan, 0.5 cm genişliğinde, taşırma yapmadan deri yapıştırıcısı 

sürülür. (Resim 4.26) Çerçeve mikası, 4 kenarından eşit pay bırakılarak yapıştırılır. (Resim 

4.27) Sağlam olması için, yapışan yüzey çekiçlenir. Mika yapıştırılan 4 iç kenar ve eğik dış 

kenar, makinede daha önceki ayarda dikilir. 
 

 
 

 

Resim 4.27: Çerçeveye mika yapıştırma Resim 4.28: Çerçeve üst deriyi astarlama 
 

İç takım çerçeve üstü derinin (paylı) tüm yüzeyine ve iç takım çerçeve üstü derisine 

komple deri yapıştırıcısı sürülür. Kaydırmadan birbirine yapıştırılır. (Resim 4.28) İç takım 

çerçeveli deri araçlama kalıbı ile araçlanır.  (Resim 4.29) 

 

Çerçeve üstü derinin 4 kenarı, kenar boyası ile taşırmadan boyanır. 

 

Çerçeve üstü derinin ağzı (eğri kenar ) makinede aynı ayar ile dikilir. (Resim 4.30) 

İplik temizlenir. 
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Resim 4.29: Çerçeve üst deri araçlama Resim 4.30: Ağız kenarın makinede dikimi 
 

Çerçeve üst derisi ile çerçeve derinin birleştirilmesi gerekmektedir. Bu şekilde bir cep 

oluşturulacaktır. Bunun için; Çerçeve üstü derinin ön yüzünden 3 kenarına, 5 mm genişlikte 

deri yapıştırıcısı sürülür. (Resim 4.31) Çerçeve derinin de 3 düz kenarına, arka yüzden, 5 

mm genişlikte deri yapıştırıcısı sürülür. (Resim 4.32) Çerçeve deri ve çerçeve üstü deri, 

kenarları örtüşecek şekilde kaydırılmadan yapıştırılır. (Resim 4.33) 
 

 
 

 

Resim 4.31: Üst deriye yapıştırıcı sürme Resim 4.32: Çer. deriye yapıştırıcı sürme 

 

 
Resim 4.33: Çerçeveyi montajlama 

 

Çerçeve hazırlanmıştır. 
 

4.2.3. Kalemlik Hazırlama 
 

Yarma tıraşı yapılmış olan, iç takım kalemlik gövde derisi, (paylı) ve iç takım 

kalemlik gövdesi araçlama kalıbı hazırlanır. Araçlama kalıbı deri üzerine yerleştirilerek 

kesim bıçağı ile araçlanır. (Resim 4.34) Kalıp üzerindeki iki yatay çizgi arasında yer alan 

dikey çizgiler boyunca, çizgiyi taşmayacak şekilde kesim yapılır. (Resim 4.35) 
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Resim 4.34: Kalemlik gövdesini araçlama Resim 4.35: Kalemlik gövdesi detay kesim 
 

Araçlaması yapılan kalemlik gövde derisinin kesilen iç ve dış kenarlarına, pamuklu 

çubuk yardımı ile kenar boyası yapılır. (Resim 4.36) 
 

  

Resim 4.36: Kenar boyama Resim 4.37: Kalemlik derisine yapış. sürme 
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İç takım kalemlik derisi alınır. Komple deri yapıştırıcısı sürülür. (Resim 4.37) 

Kalemlik derisinin iki uzun kenarı ortaya katlanarak, kenar uçları denkleştirilir ve yapıştırılır. 

(Resim 4.38) Kat kenarlarının düzgün durması için çekiçlenir.  

 

Kalemlik gövde derisinin bir kısa kenarına deri yapıştırıcısı sürülür. (Resim 4.39) 

Kalemlik derisinin bir ucu, gövde derisinin içinden geçirilerek, yapıştırılır. (Resim 4.40) 

Gövde derinin içinden bir alt bir üst geçirilir. Bunu yaparken, bir kalem kullanarak, kalem 

boşluğu bırakılmalıdır. (Resim 4.41) 
 

  
 

Resim 4.38: Kalemlik derisini katlama Resim 4.39: Gövde deriye yapıştırıcı sürme 
 

  
 

Resim 4.40: Kalemliği gövdeye yapıştırma Resim 4.41: Boşluk bırakma 
 

Kalemlik derisinin fazlalığı kesilerek, başlama noktasında olduğu gibi, gövde deriye 

yapıştırılır. Bu işlemi yaparken, kalemlik derisinin, kalemlik gövde derisinden taşmamsına 

dikkat edilmelidir. (Resim 4.42) Yapışma noktaları, çekiçle vurularak sabitlenir. 
 

 
Resim 4.42: Kalemlik derisi 
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4.2.4. İç Takım Dil Derisi Hazırlama 
 

Dil derisi, ceplerin kapak tablete tutturularak, kapak körüğün mesafeli olarak 

açılmasını sağlayarak, içindeki evrakların cepler içinde hareket etmesini önler. Bir çantada 

sağlı ve sollu olmak üzere iki adet dil derisi bulunur.  

 

İç takım dil derisi tezgah üzerine alınır. (Paylı- 4 adet) Her birine komple deri 

yapıştırıcısı sürülür. (Resim 4.43) İç takım dil içi kağıt mikasına da (Paylı) deri yapıştırıcısı 

sürülür. (2 adet) Kağıt mikalardan biri, dil derisine yapıştırılır. (Resim 4.44) Kağıt mikanın 

diğer yüzüne de deri yapıştırıcısı sürülür. İkinci dil derisi, kağıt mika üzerine yapıştırılır ve 

çekiçlenir. Kağıt mika, iki dil derisi arasında kalacaktır. 

 

Aynı işlem sırası ile ikinci dil derisi oluşturulur.  

 

 
 

 

Resim 4.43: Dil derisine yapıştırıcı sürme Resim 4.44: Mika yapıştırma 

 

İç takım dil araçlama kalıbı alınır. Araçlama kalıbı, çift kat yapılmış dil derisi üzerine 

yerleştirilerek araçlanır. (Resim 4.45) Kalıp üzerindeki delikler, çarklı zımbanın 4’lük deliği 

ile deri üzerinde açılır. (Resim 4.46)  Deliklerin kenarına balta işaretleri, kalıba uygun olarak 

kesim bıçağı atılır. 

 

  
 

Resim  4.45: Dil derisi araçlama Resim 4.46: Delik açma 

 

Dil derisinin kenarları kenar boyası ile boyanır.  
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Dil derisinin kısa düz kenarı hariç diğer kenarları, dikiş makinesinde siperle, 2 mm 

mesafeden çepeçevre dikilir. (Resim 4.47) İplik temizlenir. 

 

Kenar dikişi yapılmış olan dil derisinin kenarlarına (kısa düz kenar hariç) dolgu boyası 

yapılır. Dil derisi hazırlanmıştır. 

 

 
Resim 4.47: Dil derisinin dikimi 

 

4.2.5. İç Takım Fermuar Altı Hazırlama 
 

4.2.5.1. Astar Hazırlama 

 

Bu bölüm; bu faaliyette çalışmış olduğumuz, iç takım cep, kalemlik ve çerçevenin 

montajlanacağı bölümdür. Fermuar altı parçası, fermuar üstü parçası ile fermuar aracılığı ile 

birleştiğinde, iç aksam ön cebini oluşturacaktır. 
 

İç takım fermuarlı cep alt derisine, bütün olarak deri yapıştırıcısı sürülür. (Resim 4.48) 

Bu iş parçasının bir uzun kenarı, 1 cm kenar tıraşlıdır. Tıraşlı kısma yapıştırıcı sürülmez. 

Fermuar altı astar derinin kıvırmalık pay hariç, (6 mm) astarın ön yüzüne yapıştırılır. (Resim 

4.49) 
 

  
 

Resim 4.48: Yapıştırıcı sürme Resim 4.49: Astar deriye yapıştırma 
 

Fermuarlı cep altı derisinin kıvırma payına ve yapışacağı astar kenarına deri 

yapıştırıcısı sürülür. (Resim 4.50) Astara, kıvırmanın yarı payı kadar sürüm yapılmalıdır. (3 

mm) Kenar kıvırma makinesinde ya da kemikle kenar kıvrılır. (Resim 4.51) 
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Resim 4.50: Kıvırmalık sürme Resim 4.51: Kenar kıvırma 
 

Fermuar altı derisi, fermuar altı astarına, derinin alt kenarından 2 mm mesafede dikilir. 

(Resim 4.52) (Kıvrılan değil, yapışan kenar)  

 

İç takım ön cep ön kısım mukavvasına, bütün olarak deri yapıştırıcısı sürülür. İç takım 

fermuar altı astarına, uzun kenarından, 6 mm kıvırma payı bırakılarak yapıştırılır. (Resim 

4.53) 
 

  
 

Resim 4.52: Fermuar altı derinin dikimi Resim 4.53: Mukavvayı astarlama 
 

Kıvırmalık bırakılan astarın uzun kenarına, kıvırmalık yapıştırıcı sürülür. (Resim 4.54) 

Kenar Kıvırma makinesinde kıvrılır. (Resim 4.55) 
 

Astarın, kenar kıvırma yapılan kenarına, ters yüzünden ve 2 mm içerden, 0.5 mm lik 

çift taraflı bant yapıştırılır. (Resim 4.56) Aynı işlem, fermuar altı mukavvalı astarın, kenar 

kıvırmasının üzerine de yapılır. Bu bantlama işlemi, fermuarın rahat montajlanması için 

yapılmaktadır. Deri yapıştırıcısı fermuar üzerinde leke bırakabilir. 
 

  
Resim 4.54: Kıvırmalık sürme Resim 4.55:  Kenar kıvırma 
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Resim 4.56: Astarları bantlama Resim 4.57: Fermuar montajı 
 

Tip 10, 41 cm uzunluğunda fermuar hazırlanır. Fermuarın tek kanadı, tezgah üzerine 

alınır. Çift taraflı bandın kâğıdı çıkarılır. Fermuar altı astarı, fermuar kanadına, dişlerine 3 

mm mesafe payı bırakılarak yapıştırılır. (Resim 4.57) 
 

Astarın, iki kısa kenarına 5 mm., uzun alt kenarına 2 cm genişlikte deri yapıştırıcısı 

sürülür. (Resim 4.58) 
 

Fermuar altı astarın kâğıt bandı çıkarılır. (Resim 4.59) Astarın yapıştırılmış olduğu 

fermuar kanadının diğer yüzüne, yine 3 mm mesafeden yapıştırılır. (Resim 4.60) Bu işlem 

sırasında, astar ve kumaş astar, her kenardan birebir örtüşmeli ve fermuar iki astar arasında 

kalmalıdır. Fermuar altı astarı, fermuar kenarı, makinede kenara 2 mm mesafeden, aynı 

ayarda dikilir. (Resim 4.61) Bu dikiş sırasında, fermuar altı astarını da dikişin tuttuğundan 

emin olmak gerekir.  
 

  
 

Resim 4.58: Astara yapıştırıcı sürme Resim 4.59: Bant çıkarma 

  
Resim 4.60: Astarları montajlama Resim 4.61: Fermuar dikimi 
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4.2.5.2. Cebin Fermuar Altı Astara Montajı 
 

Kapak iç takım montaj şablonu, hazırlanmış olan fermuar altı parçası üzerine 

ortalanarak yerleştirilir. Montaj şablonu üzerindeki çentik ve biz işaretleri, cep altı deri 

üzerine aktarılır. Cep altına, 3 mm genişliğinde deri yapıştırıcısı sürülür. Cep altını, biz ile 

işaretlenmiş olan, cep altı montaj işaretine yapıştırılarak çekiçlenir. (Resim 4.62) 

 

  
 

Resim 4.62: Cep montajı Resim 4.63: Cep altının dikimi 
 

Cep altı, yapıştırıldığı yerden, 2 mm içerden makinede dikilir. (Resim 4.63) 

Sökülmemesi için, dikiş başı ve bitimine pekiştirme dikişi yapılır.  
 

Cep yanlarına, 3 mm genişliğinde deri yapıştırıcısı sürülür. (Resim 4.64) Sol kenar, 

fermuar altı parçası ile kenarı ile üst üste gelecek şekilde ve çentikler arasındaki mesafeye 

yapıştırılır. (Resim 4.65) Çekiçlenir.  
 

  
 

Resim 4.64: Cep yanlarına yapış. sürme Resim 4.65: Cep yanlarını yapıştırma 
 

Cebin sağ yan kenarı, Cep yan körük montaj işaretleri arasındaki mesafeye, sol kenara 

da hizalanarak yapıştırılır. (Resim 4.66) Çekiçlenir. Cep kat yerleri daha önce çekiçlenmişti. 

Ancak bu aşamada da kat yerleri çekiçlenirse, körüklerin yapışma işlemi kolaylaşacaktır. 

Cebin montajı dengeli yapılmazsa cep kapağı mıknatısı ile örtüşmeyecektir.  
 

4.2.5.3. Çerçeve Derinin Fermuar Altı Astara Montajı 
 

Çerçeve derinin 3 kenarına (üst kenar hariç) 3 mm genişlikte deri yapıştırıcısı sürülür. 

Çentik işaretleri arasındaki mesafeye, fermuar altı derinin sağ kenarı ile üst üste gelecek 

şekilde yapıştırılır. (Resim 4.67) Çekiçlenir.  
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Resim 4.66: Sağ cep yanını yapıştırma Resim 4.67: Çerçeve derinin montajı 
 

4.2.5.4. Kalemlik Derinin Fermuar Altı Astara Montajı 
 

Kalemlik derinin altına, komple deri yapıştırıcısı sürülür. Biz ile belirlenmiş olan, 

kalemlik derisi montaj işareti alanına kaydırmadan yapıştırılır. (Resim 4.68) Çekiçlenir.  
 

  
 

Resim 4.68: Kalemlik derinin montajı Resim 4.69: Makinede dikim 
 

Montajı yapılan parçaların dikimi için dikiş makinesi hazırlanır. Cep, iki yan kenardan 

2 mm mesafeden dikilir. Pekiştirme dikişi yapılarak iplik temizlenir. Çerçeve deri, ağız 

kenarı hariç olmak üzere üç kenarından aynı şekilde dikilir. Kalemlik deri ise 4 kenarından 

makinede dikilir. (Resim 4.69) Bu dikişler sırasında siper kullanılmalıdır.  
 

Cep kapağının düz kenarına, ön yüzden, 2 mm genişliğinde deri yapıştırıcısı sürülür. 

Cebin, sağ yan kenarı ile birebir örtüşecek şekilde ve cebin hemen bitiminden yapıştırılır. 

(Resim 4.70) Mıknatısın kapanıp kapanmadığı kontrol edilir. Cep ve kapağının düzgün 

durup durmadığına bakılır. Hata ve kayma varsa düzeltilir. Kapak, kenar kıvırmanın tam 

ortasından (2 mm) makinede dikilir. Pekiştirme dikişi yapılarak iplik temizlenir.  
 

 

Resim 4.70: Cep kapağının montajı 
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4.2.6. İç Takım Fermuar Üstü Hazırlama 
 

İç takım fermuar üst deri besleme telasının tüm yüzüne deri yapıştırıcısı sürülür. İç 

takım fermuar cep üst derisinin kenar tıraşının hemen altından yapıştırılır. (Resim 4.71)  

 

İç takım fermuarlı ön cep üstü mukavvasına komple deri yapıştırıcısı sürülür. İç takım 

cep içi fermuarlı torba astarı, mukavvanın uzun kenarından hizalanarak yapıştırılır. (Resim 

4.72) 
 

  
 

Resim 4.71:Cep üstü derisini besleme Resim 4.72: Mukavvayı astarlama 
 

Mukavvanın arka yüzü çevrilir. Bu yüze de, astarsız mukavva ağzında 2 cm boşluk 

bırakılarak, (sünger yapışacak alan) komple deri yapıştırıcısı sürülür. Astarın sarkan ucu 

geriye doğru katlanarak, mukavvanın diğer yüzüne de büzgü yapmadan yapıştırılır. (Resim 

4.73) 

 

  
 

Resim 4.73: Mukavva arkasını astarlama Resim 4.74: Yapıştırıcı sürme 
 

Mukavva ağzında 2 cm kadar boşluk kalmıştır. Bu alanın, astarlı kenar hariç üç 

kenarına deri yapıştırıcısı sürülür. Buraya sünger yapışacaktır. Deri yapıştırıcısının süngeri 

eritmemesi için, sürüm genişliği 5 mm yi geçmemelidir. (Resim 4.74) 

 

İç takım fermuar üstü deri süngeri, astarın dışında kalmış mukavva ağzına, mukavva 

kenarlarından 3’ er mm boşluk kalacak şekilde yapıştırılır. (Resim 4.75) Bu boşluklar 

makine dikişinin kolay yapılması için bırakılmaktadır. 
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Fermuar üstü derisinin tıraşlanmamış alt kenarı, kenar boyası ile boyanır. Tela 

yapıştırılmış olan, fermuar üstü derinin, kenar tıraşı yapılmış olan uzun kenarına içerlek 

sürülür. İki kısa kenarına ise 5 mm genişlikte deri yapıştırıcısı sürülür.  
 

  
 

Resim 4.75: Sünger ile besleme Resim 4.76: Fermuar montajı 
 

Fermuar üstü derisinin tıraşlanmamış uzun kenarına çift taraflı bant yapıştırılır. ( 5 

mm lik) Fermuarın ikinci kanadı, tezgâh üzerine alınır. Fermuar üstü derinin bant kâğıdı 

çıkarılarak, fermuar dişlerinin 3 mm altına yapıştırılır. (Resim 4.76) 
 

Fermuar üstü derinin arkası çevrilir. Fermuar kumaşının alt kenarına hizalanarak çift 

taraflı bant yapıştırılır. (Resim 4.77) Bandın kâğıdı çıkarılır. Kenar tıraşı yapılmış olan 

kenar, yukarıda kalacak şekilde, ters çevrilerek tezgâh üzerine alınır. Astarlanmış mukavva, 

süngerli kenarı deri ile örtüşecek şekilde deriye yapıştırılır. (Resim 4.78) Bu yapıştırma 

işlemi sırasında, derinin 6 mm lik kenar kıvırma payı bırakılmalıdır. 
 

  
Resim 4.77: Bantlama Resim 4.78: Astarı deriye yapıştırma 

 

  
Resim 4.79: Önden görünüş Resim 4.80: Kenar kıvırma 
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Fermuar üstü derinin kenar kıvırması sürülür. Kenar kıvırma makinesinde kıvrılır. 

(Resim 4.80)   

 

Makine dikime hazırlanır. Kenar kıvırması yapılan fermuar üst derisinin, kıvrılan üst 

kenarına ve fermuar başlangıç kenarına, (derinin alt ve üst kenarı)  2 mm içerden dikiş atılır.  

 

4.2.7. Fermuar Altı ve Fermuar Üstü Parçanın Birleştirilesi 
 

Daha önce hazırlanmış olan fermuar altı iş parçası tezgâh üzerine alınır. Fermuar üstü 

parçası onun üzerine yerleştirilir. Fermuar kürsörü (kafası) iki fermuar kanadına geçirilir. 

(Resim 4.81) Fermuar aracılığı ile iki parça bir araya getirilmiş olur. 

 

  
 

Resim 4.81: Kürsör takma Resim 4.82: Yan kenarlara yapış. sürme 

 

Alt ve üst parçaların yan kenarlarına, içerden, 5 mm genişliğinde yapıştırıcı sürülür. 

(Resim 4.82)Üst parça kapatılarak alt parçaya kenarlarından yapıştırılır. (Alt kenara 

sürülmemelidir.)  Çekiçlenir. Fermuarın sarkan fazlalıkları, mukavva hizasından kesilir.  

 

Dil vidası şablonu, fermuar üstü derinin kenarlarına hizalanarak yerleştirilir. Delik 

işareti alınır. Çarklı zımbanın 3.5 luk deliği ile delinir. (Resim 4.83) Dil vidaları sağlı solu 

montajlanır. (Resim 4.84) 

 

  
 

Resim 4.83: Dil vidası deliği açma Resim 4.84: Vidanın takılmış hali 
 

Fermuar altı ve fermuar üstü parça birleştirilmiştir. (Resim 4.85) 
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Resim 4.85: Alt ve üst parçanın montajı 

 

4.2.8. Orta Bölme Hazırlama 
 

Orta bölme, fermuar üstünün hazırlandığı şekilde hazırlanır. Ancak orta bölme 

derisine besleme yapılmaz.  

 

İç takım fermuar arkası orta bölme mukavvasının bir yüzüne komple deri yapıştırıcısı 

sürülür. İç takım orta bölme astarı mukavvaya, üst uzun kenardan hizalanarak yapıştırılır. 

Mukavvanın arka yüzü çevrilir. Arka yüzüne de bütün olarak deri yapıştırıcısı sürülür. Astar 

geri çevrilerek, mukavvanın arka yüzüne yapıştırılır. El ile sıvazlanır. Fermuar üstü parçada 

olduğu gibi, burada mukavva kenarında astar boşluğu kalmaz.  

 

Orta bölme üst derisine, bütün olarak deri yapıştırıcısı sürülür. 7 mm lik kenar kıvırma 

payı dışarıda bırakılarak, astarlı mukavvanın uzun kenarına yapıştırılır. Kenar kıvırma 

makinesinde kenarı kıvrılır. (Resim 4.86) 

 

Orta bölme derisinin alt ve üst kenarı, makinede 2 mm içerden dikilir. Pekiştirme 

dikişi yapılmalıdır. İplik temizlenir. (Resim 4.87) 
 

  
 

Resim 4.86: Orta bölme Resim 4.87: Kenar dikişi 
 

4.2.9. Körük Hazırlama 
 

İç takım sağ ve sol körük derileri hazırlanır. (2 adet) Körük derilerine tersten, bütün 

olarak deri yapıştırıcısı sürülür. (Resim 4.88) İç takım sağ ve sol körük astarı, (2 adet) 

astarlara üç kenarından eşit kıvırma payı bırakılarak yapıştırılır. (Resim 4.89) Uzun 

kenarlardan, nispeten daha kısa olan kenara kıvırma payı verilmez. (Resim 4.90) 



 

 55 

 

  
 

Resim 4.88: Astara yapışt. sürme Resim 4.89: Astarlama 
 

Astar derilerin 3 kenarı, kenar kıvırma makinesinde kıvrılır. Körüklerin iki kısa kenarı, 

dikiş makinesinde 2 mm içerden dikilir. Körükler, kat ortasındaki çentiklerden, ikiye 

katlanarak çekiçlenir. (Resim 4.91) 
 

  
 

Resim 4.90: Kenar kıvırma payları Resim  4.91: Kat ortasını kırma 
 

4.2.9.1. Körüklerin Orta Bölmeye Montajı 
 

Orta bölme mukavvası tezgâh üzerine alınır. Körüğün eğik olan kısa kenarı, üstte ve 

orta bölme mukavvasının ön yüzünde olacak şekilde, körük katı arasına yerleştirilir. (Resim 

4.92) Dikiş makinesinde, siper ayağı ile 6 mm mesafeden orta bölmeye dikilir. Pekiştirme 

dikişi yapılır. İplik temizlenir. Diğer körük de aynı şekilde, orta bölme mukavvasının diğer 

kenarına dikilir. (Resim 4.93) 

 

  
 

Resim 4.92: Körüğü yerleştirme Resim 4.93: Körükleri dikme 
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4.2.9.2. Körüklerin Fermuarlı İç Takıma Montajı 

 

Fermuarlı iç takımın, arka taraf yan kenarlarına, (ters yüzden) mukavva bitimine 

kadar, 5 mm genişliğinde deri yapıştırıcısı sürülür. (Resim 4.94) Körüklerin de, kenar 

kıvırması yapılmayan, ön yan kenarlarına, (ters yüzünden) 5 mm genişlikte deri yapıştırıcısı 

sürülür. (Resim 4.95)  

 

Fermuarlı üstü derinin, üst köşesinden başlanarak, körük fermuarlı iç takıma 

yapıştırılır. (Resim 4.96) Sağlam olması için çekiçlenir. Aynı işlem diğer körüğe de 

uygulanır. Orta bölme ve fermuarlı iç takım mukavvası üst üste getirilerek, körük ortadan, 

çekiç ile tekrar kırılır. (Resim 4.97) 

 

  
 

Resim 4.94: Ferm. İç takıma yapış. Sürme Resim 4.95: Körüğe yapıştırıcı sürme 
 

  
 

Resim 4.96: Körüğün iç takıma montajı Resim 4.97: Çekiçle sabitleme 
 

4.2.9.3. İç takım Tulum Biyelerinin Yapımı 

 

Fermuarlı iç takımın yan kenarlarına, ön yüzden, 2 mm genişliğinde deri yapıştırıcısı 

sürülür. (Resim 4.98) İç takım sağ ve sol tulum biye derilerin, ön yüzden, çentikli uzun 

kenarına, 2 mm genişliğinde deri yapıştırıcısı sürülür. Biyenin çentik başlangıcı, fermuarlı iç 

takımın üst kenar başına denk getirilerek yapıştırılır. (Resim 4.99) Biyenin ve iç takımın 

kenarları üst üste gelmelidir. Çekiçlenir. Aynı işlem, diğer kenarda, diğer biyeye de 

uygulanır. 



 

 57 

 

  
 

Resim 4.98: İç takıma yapıştırıcı sürme Resim 4.99: Biyeyi yapıştırma 
 

  
 

Resim 4.100: Biyenin dikimi Resim 4.101: Biyeye yapıştırıcı sürme 
 

Fermuarlı iç takıma yapıştırılan biyeler, dikiş makinesinde, 6 mm içerden pekiştirme 

dikişi yapılarak boydan boya dikilir. (Resim 4.100) İplik temizlenir. Biye dikişlerinin 

üzerine, (derinin tersinden) 1 cm kadar genişlikte deri yapıştırıcısı sürülür. (Resim 4.101) 

Biyeler, geriye doğru katlanarak çekiçlenir. (Resim 4.102) 

 

  
Resim 4.102: Biye çevirme Resim 4.103: Biyeye yapıştırıcı sürme 

 

İç aksamın ters yüzü, tezgah üzerinde kalacak şekilde çevrilir. Biye derilerin ters 

yüzüne, iç aksam mukavvasına da taşıracak şekilde, kenar kıvırmalık yapıştırıcı sürülür. 

(Resim 4.103)  

 

Biye derisinin ucundaki ince çıkıntı, körük üzerine kıvrılarak yapıştırılır. (Resim 

4.104) 
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Biye deriler, kemik ile körük üzerine kıvrılır. (Resim 4.105) 
 

Montajlanmış olan tulum biye, dikiş makinesine alınır. 4 mm mesafeden siper ile 

dikilir. Pekiştirme dikişi yapılır. İplik temizlenir. (Resim 4.106) 

 

  
 

Resim 4.104: Biye ucu kıvırma Resim 4.105: Kenar kıvırma 
 

 
Resim 4.106: Tulum biyenin dikimi 

 

4.2.10. Kapak Tabletin Hazırlanması 
 

İç takım kapak üst tablet derisi ve iç takım kapak alt tablet derisi tezgah üzerine 

alınır. Üst ve alt tablet derilerinin, düz uzun kenarlarına, 5 mm genişliğinde deri yapıştırıcısı 

sürülür. (Resim 4.107) 

 

  
 

Resim 4.107: Tablet derilere yapıştırıcı 

sürme 

Resim 4.108: Kapak derileri astarlama 
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Üst tablet derisi, İç takım kapak altı astarının uzun kenarına, astardaki çentikli 

yerlerden yapıştırılır. Aynı şekilde, alt tablet derisi de, astarın alt uzun kenarına yapıştırılır. 

(Resim 4.108) 

 

Kapak tablet mukavvası tezgah üzerine alınır. Komple deri yapıştırıcısı sürülür. 

(Resim 4.109) Kapak altı astarı, mukavvaya, 4 kenardan eşit kıvırma payı bırakılarak 

yapıştırılır. (Resim 4.110) Mukavvanın yuvarlak köşeli kenarı, üst tablet derisine denk 

gelmelidir.  

 

  
 

Resim 4.109: Mukavvaya yapıştırıcı sürme Resim 4.110: Mukavvayı astarlama 
 

Üst tablet astarının, kumaş astarla birleştiği kenarına 2 mm mesafede makinede dikiş 

atılır. (Resim 4.111) İplik temizlenir.  
  

Kapak tableti astarının 4 kenarına kıvırmalık deri yapıştırıcısı sürülür. (Resim 

4.112)Kıvırma makinesinde kenar kıvrılır. Yuvarlak köşeler, bıçak ya da kemik ile potluk 

yapmadan elde kıvrılmalıdır. Yapışma işleminin sağlam olması için, yapışan kenarlar 

çekiçlenir.  

 

Kapak tablet hazırlanmıştır. 

 

  
Resim 4.111: Astarın mukavvaya dikimi Resim 4.112: Kıvırmalık sürme 
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4.2.10.1. Kapak Tabletin İç Takıma Montajı 
 

İç takımın, ön yüzden, alt kenarına, 2 mm genişliğinde deri yapıştırıcısı sürülür. 

(Resim 4.113) Yapıştırıcı sürülen kenar, kapak tabletin, alt astarının başladığı kenarın 

üzerine, yan kenarlardan eşit mesafe bırakılarak yapıştırılır. (Resim 4.114) Çekiçlenir.  
 

  
 

Resim 4.113: İç takıma yapıştırıcı sürme Resim 4.114: İç takımın alt tablete montajı 
 

Makineye siper takılır. Uygun renkte iplik ile 4 mm mesafeden, yapıştırılan kenar 

makinede dikilir. (Resim 4.115) İplik temizlenir.  
 

Kapak tabletin yan kenarlarına, tabletin ön yüzünden, 5 mm mesafede deri yapıştırıcısı 

sürülür. (Resim 4.116) Körüklerin boşta kalan kenarlarına da, iç kısımlarından yine 5 mm 

mesafede deri yapıştırıcısı sürülür. (Resim 4.117) Körüğün alt dikişleri, kapak tabletin alt 

tableti ile üst üste gelecek şekilde, yan kenarlar da yine üst üste örtüşecek şekilde 

yapıştırılarak çekiçlenir. (Resim 4.118) 
 

  
Resim 4.115: Makinede birleştirme Resim 4.116: Tablete yapıştırıcı sürme 
 

  
Resim 4.117: Körüğe yapıştırıcı sürme Resim 4.118: Körük ile tabletin montajı 
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4.2.10.2. Dillerin Kapak Tablete Montajı 

 

Dillerin kısa iç kenarlarına deri yapıştırıcısı sürülür. (Resim 4.119) Kapak tabletin de 

üst dikiş bölgesine, ters yüzden deri yapıştırıcısı sürülür. (Resim 4.120) Diller, tablet üst 

dikişinin ortasına, 5 mm içeri girilerek yapıştırılır. Tabletin ön yüzü çevrilerek, dilin, dil 

vidası ile aynı hizada olup olmadığı kontrol edilir. Eğiklik varsa düzeltilir. Yok ise yapışma 

işlemi çekiçle sağlamlaştırılır.  

 

  
 

Resim 4.119: Dile yapıştırıcı sürme Resim 4.120: Dil karşılığına tablette 

yapıştırıcı sürme 
 

4.2.10.3. Kapak Tabletin Son Tur Dikişi 

 

Tüm iç takım elemanları ve dil, kapak alt tablete montajlanmıştır. Dikiş makinesi 

dikime hazırlanır. Kapak tabletin 4 kenarına, 2 mm mesafeden son tur dikiş atılır. Bu dikiş 

sırasında diller de tablete dikilmiş olur. (Resim 4.121) İplik temizlenir. Varsa yapıştırıcı 

lekeleri temizlenir. Kapak kasanın içine yerleştirilerek, üretim hatası olup olmadığı kontrol 

edilir. (Resim 4.122) 

 

Kapak kasanın içine komple deri yapıştırıcısı sürülür. (Resim 4.123) Kapak iç 

aksamın arkasına da komple deri yapıştırıcısı sürülür. (Resim 4.124) Kapak iç aksam, kapak 

kasa içine köşelerini iyice oturtarak yerleştirilir. (Resim 4.125) İyi yapışma için, elle 

bastırarak sıvazlanır. 

 

  
 

Resim 4.121: Son tur dikişi Resim 4.122: Bitmiş kapak iç aksam 
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Resim 4.123:  Kapak kasaya yapışt. sürme Resim 4.124:İç aksama yapıştırıcı sürme 

 

 
Resim 4.125: İç aksamın kapak kasaya montajı 

 

Kasalı bond çanta tamamlanmıştır. Bitmiş ürünün kalite kontrolü yapınız. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Kullanılacak Araç-Gereçler 

 

 Kasa 

 Çelik cetvel 

 Mıknatıslı çıt çıt 

 Kesim lastiği 

 Kesim bıçağı 

 Çekiç 

 Deri yapıştırıcısı ve fırçası 

 Solüsyon 

 Kemik 

 Düz dikiş makinesi 

 Kollu dikiş makinesi 

 Kenar boyası 

 Dolgu boya 

 Çarklı zımba 

 Dil vidası 

 Kenar kıvırma makinesi 

 Çift taraflı bant( 5 mm lik) 

 Fermuar (tip 10, 41 cm 

 Fermuar kafası 

 Makas 

 Kalem 

 İplik yakma makinesı veya çakmak 

 Kesilmiş deriler, astarlar ve besleme malzemeleri 

 

İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak, kapak iç aksamı 

hazırlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Cep kapak içini hazırlayınız. 
 Çıt çıtı besleme yapmadan önce takmayı 

unutmayınız. 

 Cep kapak deriyi astarlayınız. 
 Kenar kıvırması yaparken, yuvarlak 

köşeleri, bıçak ile eziniz. 

 Cep deriyi hazırlayınız. 
 Montajda kolaylık sağlaması için, körük 

katlarını çekiçle kırınız. 

 Çerçeveyi hazırlayınız. 
 Çerçeve mikasını yapıştırırken, çerçeve 

deriye ortalayınız. 

 Çerçeve üstü deriyi hazırlayınız.  Araçlama sırasında bıçağı keskin açınız. 

 Çerçeve deri ile çerçeve üstü deriyi 

montajlayınız. 

 Montaj öncesi, her iki parçanın da ön 

dikişlerini dikiniz. 

 Kalemlik gövde deriyi hazırlayınız. 
 Araçlama sırasında bıçağı kaydırmayınız ve 

çelik cetvel kullanınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Kalemlik derisini hazırlayınız. 
 Deriyi her iki kenardan tam ortaya 

katlayınız. 

 Kalemlik gövde derisi ile kalemlik 

derisini birleştiriniz. 

 Bir kalem genişliği boşluk bırakmak için, 

kalem kullanınız. 

 Dilleri hazırlayınız. 
 Dil deliklerini açmak için, şablondan 

yararlanınız. 

 Fermuarlı cep altı derisini 

astarlayınız. 

 Kıvırma paylarının eşit olmasına dikkat 

ediniz. 

 Fermuarlı cep altı mukavvasını 

astarlayınız. 

 Kıvırma paylarının eşit olmasına dikkat 

ediniz 

 Cep altı derisine fermuar montajı 

yapınız. 
 Çift taralı bant kullanınız. 

 Cep altı mukavvası ve cep altı 

derisini montajlayınız. 

 İki parçanın karşılıklı birleştiğinden emin 

olunuz. 

 Cep, kalemlik ve çerçeve derileri 

fermuarlı cep altı iç aksamına 

montajlayınız. 

 Şablon kullanınız. 

 Fermuarlı cep üstü derisini 

hazırlayınız. 

 Tela beslemesi yaparken, kenar tıraşını 

kapatmayınız. 

 Cep üstü mukavvasını astarlayınız. 
 Astarın, dönerek mukavvanın arkasına da 

yapışacağını unutmayınız. 

 Cep üstü deriye fermuar montajı 

yapınız. 

 Fermuar dişlerinden 3 mm aşağı montaj 

yapınız. 

 Cep üstü deri ile mukavvasını 

montajlayınız. 

 Deride kenar kıvırma payı bırakmayı 

unutmayınız. 

 Dil vidası deliklerini açınız.  Şablon kullanınız. 

 Orta bölmeyi, cep üstü iç takımda 

olduğu gibi hazırlayınız.  

 Orta bölmede deride sünger beslemesi 

yapmayınız. 

 Körükleri hazırlayınız. 
 Astarlarken, uzun kenardan daha kısa olan 

kenara kıvırma payı bırakmayınız. 

 Körükleri orta bölme mukavvasına 

montajlayınız. 

 Körüklerin kısa ve eğik olan kenarını, 

mukavvanın ön yüzüne denk getiriniz. 

 Körükleri fermuarlı iç takıma 

montajlayınız. 

 Körük ve mukavvanın yan kenarlarını üst 

üste bindiriniz. 

 Tulum biyeleri dikiniz.  Düzgün dikiş atınız. 

 Kapak tableti hazırlayınız.  Köşe kenarlarında büzgü yapmayınız. 

 Kapak tableti iç takıma dikiniz.  Sadece alt kenarlarını birleştiriniz. 

 Körükleri kapak tablete yapıştırınız.  Yan kenarların örtüşmesine dikkat ediniz. 

 Dilleri kapak tablete yapıştırınız. 
 Dillerin, karşılıklı yapıştığından emin 

olunuz. 

 Kapak tablet son tur dikişini yapınız.  İşe uygun dikiş ayarı ile dikiniz. 

 Kapak tableti, kapak kasa içine 

yapıştırınız. 
 İyi yapışması için elle sıvazlayınız. 
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 İşlemin beklenen kriterlere 

uygunluğunu kontrol ediniz. 

 İşlemin niteliğini sektör temsilcisi ya da 

öğretmeniniz ile değerlendiriniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız 

 

1.  (    ) İş parçalarının önce paylı kesilip sonra araçlamasının nedeni, yarma tıraşında 

esnemesi ve kenar kıvırması olmayan astarlanmış işlerde, kenarların düzgün 

görünmesinin sağlanmasıdır. 

2. (    ) İçerlek; Kenar kıvırması sürülürken, kenar tıraşı bitiminin 5 mm içini ve 5 mm 

dışını kapsar. 

3. (    ) Sünger yapıştırılacak yüzeye komple deri yapıştırıcısı sürülür.  

4. (    ) Cep kapağına dişi, cep deriye erkek çıt -çıt takılır.  

5. (    ) Kalemlik gövde derisinin kesik kenarlar, dolgu özellikli kenar boyası ile boyanır. 

6. (    ) Dil parça derileri, kâğıt mika ile sertleştirilir. 

7. (    ) Çift taraflı bant, kumaş montajlarında, leke yapmaması için, deri yapıştırıcısı 

yerine kullanılır. 

8. (    ) Körükler, önce fermuarlı iç takıma, daha sonra orta bölmeye montajlanır. 

9. (    ) Biye deri, fermuarlı iç aksam ile körük üzerine kıvrılır. 

10. (    ) Diller iç takıma, kapak tablet son tur dikişi ile birlikte tutturulur. 

 

 

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. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Cep kapak içini hazırladınız mı?   

2. Cep kapak deriyi astarladınız mı?   

3. Cep deriyi hazırladınız mı?   

4. Çerçeveyi hazırladınız mı?   

5. Çerçeve üstü deriyi hazırladınız mı?   

6. Çerçeve deri ile çerçeve üstü deriyi montajladınız mı?   

7. Kalemlik gövde deriyi hazırladınız mı?   

8. Kalemlik derisini hazırladınız mı?   

9. Kalemlik gövde derisi ile kalemlik derisini birleştirdiniz 

mi? 

  

10. Dilleri hazırladınız mı?   

11. Fermuarlı cep altı derisini astarladınız mı?   

12. Fermuarlı cep altı mukavvasını astarladınız mı?   

13. Cep altı derisine fermuar montajı yaptınız mı?   

14. Cep altı mukavvası ve cep altı derisini montajadınız mı?   

15. Cep, kalemlik ve çerçeve derileri fermuarlı cep altı iç 

aksamına montajladınız mı? 

  

16. Fermuarlı cep üstü derisini hazırladınız mı?   

17. Cep üstü mukavvasını astarladınız mı?   

18. Cep üstü deriye fermuar montajı yaptınız mı?   

19. Cep üstü deri ile mukavvasını montajladınız mı?   

20. Dil vidası deliklerini açtınız mı?   

21. Orta bölmeyi, cep üstü iç takımda olduğu gibi hazırladınız 

mı? 

  

22. Körükleri hazırladınız mı?   

23. Körükleri orta bölme mukavvasına montajladınız mı?   
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24. Körükleri fermuarlı iç takıma montajladınız mı?   

25. Tulum biyeleri diktiniz mi?   

26. Kapak tableti hazırladınız mı?   

27. Kapak tableti iç takıma diktiniz mi?   

28. Körükleri kapak tablete yapıştırdınız mı?   

29. Dilleri kapak tablete yapıştırdınız mı?   

30. Kapak tablet son tur dikişini yaptınız mı?   

31. Kapak tableti, kapak kasa içine yapıştırdınız mı?   

32. İşlemin beklenen kriterlere uygunluğunu kontrol ettiniz 

mi? 

  

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

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

sorularla ilgili konuları, faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz.  

 

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz,  modül değerlendirmeye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Modül ile kazandığınız, kasalı bond çantada; sap hazırlama, aksesuar çakma, iç aksam 

kaplama, kapak iç aksam hazırlama yeterliğini ölçmek için kasalı çanta hazırlayınız. Bu 

uygulamayı aşağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz. 

 

Uygulama Faaliyeti:  Kasalı Çanta Yapımı 

Açıklama: Aşağıda listelenen davranışların her birinde öğrencinin kazandığı davranışları 

değer ölçeğine göre değerlendiriniz. 

Değerlendirme Kriterleri Evet Hayır 

1. Sap Hazırlamak   

A) Sap tenekeyi deri ile kapladınız mı?   

B) Sap üstü deriyi yapıştırdınız mı?   

C) Sap deriyi diktiniz mi?   

D) Sap deriyi araçladınız mı?   

2. Aksesuar Çakmak   

A) Kabaraları çaktınız mı?   

B) Kilitleri çaktınız mı?   

C) Sap böcelerini çaktınız mı?   

D) Sapı taktınız mı?   

3. İç Aksam Kaplamak   

A) Gövde tableti hazırladınız mı?   

B) İç takım kolonu hazırladınız mı?   

C) Menteşe kolonu hazırladınız mı?   

D) İç aksam parçalarını gövde kasaya monte ettiniz mi?   

E) Çanta makasını çaktınız mı?   

4. Kapak İç Aksamı Hazırlamak   

A) Kapaklı cep hazırladınız mı?   

B) Çerçeve hazırladınız mı?   

C) Kalemlik hazırladınız mı?   

D) İç takım dil derisi hazırladınız mı?   

E) İç takım fermuar altı aksamı hazırladınız mı?   

F) Cep, kalemlik ve çerçeveyi fermuar altı aksama monte ettiniz 

mi? 
  

G) İç takım fermuar üstü aksamı hazırladınız mı?   

H) Fermuar altı ve fermuar üstü aksamları birleştirdiniz mi?   

I) Orta bölmeyi hazırladınız mı?   

J) Körük hazırladınız mı?   

K) Körükleri orta bölmeye ve fermuarlı iç takıma mont ettiniz 

mi? 
  

L) Tulum biyesi hazırladınız mı?   

M) Kapak tableti hazırladınız mı?   

N) Kapak tableti iç takıma monte ettiniz mi?   

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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O) Dilleri kapak tablete monte ettiniz mi?   

Ö) Kapak tablete son tur dikiş atınız mı?   

P) Kasalı çantasının beklenen niteliklere uygunluğunu kontrol 

ettiniz 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 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

SORULAR CEVAPLAR 

1 Y 

2 D 

3 D 

4 Y 

5 D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

SORULAR CEVAPLAR 

1 D 

2 Y 

3 D 

4 Y 

5 D 

6 D 

7 Y 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

SORULAR CEVAPLAR 

1 Y 

2 D 

3 Y 

4 Y 

5 D 

6 D 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

SORULAR CEVAPLAR 

1 D 

2 D 

3 Y 

4 Y 

5 Y 

6 D 

7 D 

8 Y 

9 D 

10 D 

 

 

 



 

 73 

 

KAYNAKLAR 
 

KAYNAKLAR 


