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Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi
Alan Ortak
Kemer Yapımı
Kemer üretimi ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırıldığı
öğrenme metaryalidir.
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Ölçü Alma, Kesim, Deri İnceltme ve Tezgah İşleri
modüllerini başarı ile tamamlamış olmak.
Kemer yapımı ile ilgili yöntem ve teknikleri öğrenmek.
Genel Amaç:
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında, niteliklere
uygun spor kemer üretimi yapılabileceksiniz.
Amaçlar:

MODÜLÜN AMACI

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

1- Standarda uygun ölçülendirme yapılabileceksiniz.
2- Ölçülere uygun kalıp hazırlayabileceksiniz.
3- Hatasız ve net kesim yapabileceksiniz.
4- Freze ile kenar yüzeyindeki pürüzleri
giderebileceksiniz.
5- Kemere uygun toka takabileceksiniz.
Saraciye atölye ortamı, el aletleri, çarklı zımba, deri bıçağı,
çelik cetvel, çekiç, kalem, biley taşı, keski, deri kesim
lastiği, maket bıçağı, masat, eye, oyma kalem, pergel,
mermer, tokmak, fırça, deri kenar boyası, kesim masası,
trok, zımba basma makinesi ve aparatları, model
mukavvası kesim mukavvası, kemer tokaları, kumpas,
kalibrasyonlu cetvel, vaketa deri, freze makinesi, kenar
boyama makinesi, kemer kurutma fırını, şerit kesme
mainesi, kenar traş makinesi, üç kafa pres makinesı, tel
zımba, trok delme aleti.

Her faaliyet sonrasında o faliyetle ilgili
değerlendirme soruları ile kendi kendinizi
değerlendireceksiniz.

Öğretmen, modül sonunda size ölçme aracı
(uygulama, soru-cevap) uygulayarak modül
uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri
ölçerek değerlendirecektir.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Bu modül ile, ayakkabı ve saraciye alanında kemer yapmanın ilk konusu ve temeli
olan spor kemer üretmek için gerekli bilgi ve becerilere sahip olacak, modele uygun kemer
üretebileceksiniz.
Kemer, giyimi tamamlayıcı aksesuarlardan biridir.(çanta, ayakkabı, şapka, eldiven
vb.) Aynı zamanda saraciye sektörünün vazgeçilmez üretim kollarındandır.
Kemer kulllanırken; moda, giyim ve diğer giyim aksesuarları ile bütünlük sağlaması
gerekir. Zamanında ve yerinde kullanılan kemer insanı daha şık gösterir.
Türklerde kuşak, bir önemsenme aracı olmuştur. Tarihte, tokalı kemer sayısı, onlara
sahip olan kişiye verilen önemi arttırıcı rol oynamıştır. Kemer tokaları, kemeri kuşaktan
farklı kılan önemli bir faktördür.
Moda ve ihtiyaçlar değiştikçe kemer modelleri ve kullanım amaçları da buna bağlı
olarak değişmektedir.
Kemer yapmanın ilk aşamasında ele aldığımız spor kemer üretimi ile temel teknikleri
en iyi yansıtan ve her sosyal gruba hitab eden kemer çeşidini tanıyarak, yapım aşamalarını
öğrenmiş olacaksınız.
Bu modül ile kemeri tanıyarak, kemer ölçü sistemlerini öğrenecek, kemer kalıbı
çıkararak kesim yapabilecek, freze yaparak, kemere uygun toka takabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1
ÖĞRENME FAALİYETİ-1
AMAÇ
Uygun ortam sağlandığında kemer çeşitlerini tanıyıp, standarda uygun, spor kemer
ölçü formu hazırlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlar olmalıdır;


Kemer ve kemer tokaları üreten işletmeleri gezerek gözlem ve inceleme
yapınız.



Kemer ile ilgili dergi, katalog, broşür vb. kaynakları inceleyiniz.



Konu ile ilgli fuar, vitrin ve internet ortamından yararlanıp gözlemlerinizi
arkadaşlarınızla paylaşınız.



Kemerin günlük yaşantımızdaki yerini ve önemini yakın çevrenize sorarak ön
araştırma yapınız.



Günümüz modasına uygun kösele kemer örneklerini bulup, sınıf ya da atölye
panosunda sergileyiniz.

1. MODEL ÖLÇÜ FORMU
1.1. Kemer
1.1.1. Tanımı
Kalın kumaş, metal veya deriden yapılan, giyilen kıyafeti belden sıkıp tutmak, ya da
sadece süs amacıyla kullanılan, bele dolanarak, toka vb. materyallerle iki ucu birbirine
tutturulan giyim aksesuarıdır.

1.1.2. Kemerin Önemi
Kemer ve kemer tokalarının, giyimin vazgeçilmez unsurları olduğu eski Türk
giyimleri incelendiğinde açıkça görülmektedir. Eski Türkler; sosyal seviyelerini, özel
zevklerini ve varlık derecelerini yansıtan kemer ve kemer tokalarıyla giyimlerini tamamlar,
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kendilerini ifade ederlerdi. Kemer tokaları; altın, gümüş, tunç, değerli taşlar kullanılarak ve
büyük emek sarfedilerek yapılırdı.(Fotoğraf 1.1)Bu kemerler, yapan kişi, yapılan yer,
yapıldığı zaman açısından el sanatları tarihimize ayna tutmuştur.

Fotoğraf 1.1: Geleneksel kemer

Kemer, giyimin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Kemer; moda, giyim ve çanta,
ayakkabı, şapka gibi
diğer giyim aksesuarlarından bağımsız düşünülemez. Diğer
aksesuarlarla uyumlu, zamanında ve yerinde kullanılan kemer, insanı daha şık
gösterir.Kemer seçiminde dikkat edilecek hususlar şunlardır:






Moda
Kullanılacak yer ve zaman
Kullanıcının fizyolojik yapısı ve yaşı
Kullanılacağı giysi
Diğer aksesuarlarla desen renk ve bütünlük uyumu

1.1.3. Kemer Çeşitleri
Kemer çeşitlerini genel olarak bayan ve erkek kemerleri şeklinde iki başlık altında
toplamak mümkündür. Ayrıntılı olarak ele aldığımızda ise kemerler aşağıdaki şekilde
sınıflandırılırlar:


Kullanılacağı yere göre kemer çeşitleri


Spor kemerler: Kösele ve kalın derilerden, kesme kenar olarak
üretilmekte, yüzeyleri, spor dikişler, boya, baskı, çeşitli örgüler ve hazır
metallerle süslenmektedir. Kullanılan malzeme özelliğinden ve
sadeliğinden dolayı günlük yaşamın bir parçasıdır.
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Spor giyimi tamamlayan , günün modasını yansıtan, süsleme malzemeleri hangi tipte
olursa olsun, düz veya parçalı olarak üretilebilen kemerlerdir. Spor kemerlerin birçok modeli
unisex olup, hem kadın hem de erkekler tarafından kullanılabilmektedir,(Fotoğraf 1.2 ).
Spor kemerler genellikle kösele deriden üretilirler.Kemerde kullanılan ince kösele deri
VAKETA dır. Büyük baş genç ve erkek hayvanların derilerinden yapılır. Doğal renginde
veya boyanarak kullanılır. Su geçirmez, çatlamaz, derinin işlenişinde hiçbir kimyasal madde
bulunmaz ve palamut (bitkisel tabaklama) ile işlenerek yapılır. Deri içinde hiçbir kimyasal
madde bulunmadığından insan sağlığı için zararsızdır. Kösele kemer, farklı nesillere hitab
edebilme potansiyeline sahiptir. Deri kemerler içinde en kaliteli, en doğal ve en dayanıklısı
kösele kemerlerdir. Tamir edilebilme özellliği ile talep yelpazesinde en geniş alana
sahiptir.(Fotoğraf 1.3)

Fotoğraf 1.2: Spor kemer



Fotoğraf 1.3: Kösele kemer

Fantezi kemerler: Fantezi giyimi tamamlayan, düz ve şekilli modellerde
üretilen ve genellikle fantezi malzemelerin kullanıldığı kemerlerdir.
Fantezi erkek kemerlerinde ise, daha kaliteli ve ince derilerin yanısıra,
fantezi, (rugan, yılan vb.) deriler kullanılır. Kıvırma kenar ve astarlı
kemerlerdir.Yüzeyleri düz olanlar olduğu gibi, çeşitli süsleme
teknikleriyle ve fantezi tokalar ile süslenenleri de vardır,(Fotoğraf 1.4).

Fotoğraf 1.4: Fantezi kemer
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Yapımında kullanılan malzemeye göre kemer çeşitleri


Kumaş kemerler: Yünden, ipekten ve bunların karışımından özel olarak
yapılır. Bu tür kemerlerin çoğunun üzerleri değerli madenler ve taşlarla
işlenmiştir. Spor olanları da vardır (kot gibi).Bu kemerlerden bazıları da
kullanılacağı giysinin kumaşından yapılır ve sadece yapıldığı giysiyle
beraber kullanılır.



Madeni kemerler: Altın, gümüş, bakır, pirinç gibi çeşitli ve değerli
madenlerden yapılırlar. Bu kemerlerin üzerindeki işçilik, yapıldığı
bölgenin veya kültürün özelliklerini taşır.(Trabzon işi, telkari tekniği vb.)
Özgün üslup niteliğine sahiptir,(Fotoğraf 1.5).

Fotoğraf 1.5: Madeni kemer





Deri kemerler: Yılan, timsah, manda, vb. hayvan derilerinden yapılan
kemerler en yaygın olanlarıdır. Kalın derilerden hazırlanan deri kemerler
meşin, kayış kemer, kösele kemer ve palaska kemer (asker
kemeri).Yumuşak derilerden dikilen bağlama kemerler ise ince derilerden
yapılan kemerlerdir. Esas malzemesi ince deri olan kemerler genellikle
madeni süslerle, zarif tokalarla ve fiyonklarla süslenir.

Yaşa göre kemer çeşitleri


Yetişkin kemerleri (kadın-erkek): Erkek kemerleri pantolan kemeri olarak
kullanıldığı için standart uzunluk ve genişlikte üretilmektedirler. Bunların
spor ve fantezi çeşitleri vardır.

Bayan kemerleri, model özelliklerine göre, çeşitli uzunluk ve genişlikte üretilmektedir.
Spor ve fantezi çeşitleri vardır. (Fotoğraf 1.6)Herhangi bir standart ölçüleri yoktur.
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Fotoğraf 1.6: Bayan kemeri





Çocuk kemerleri:0-6 yaş arası çocuklar için genellikle kumaş kemerler,712 yaş arası için ise yumuşak deri vb. kemerler kullanılmaktadır.
Tokalarda spor ve kesici olmayanları tercih edilmektedir. (Plastik sürgülü
geçmeli ve dilli vb.)

Yapım tekniğine göre kemer çeşitleri


Yumuşak kemerler: Genellikle ince derilerin kullanıldığı kemerlerdir.
Tokalı, tokasız, kancalı veya bağlanabilir şekilde üretilirler.Yapımında
kullanılan esas malzemenin özelliklerine göre, çeşitli tekniklerle
hazırlanırlar.



Sert kemerler: Genellikle sert deriden ya da sertleştirme malzemesi
kullanılarak yapılan kemerlerdir.(Kösele, vaketa ve içine sertleştirme
malzemesi konularak çalışılan kemerler.)Tokalı, pimli, kancalı vb. olarak
kullanılan kemerlere, esas gereç özelliğine göre süsleme ve astarlama
yapılabilir,(Fotoğraf 1.7).

Fotoğraf 1.7: Sert kemer
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1.2. Model Form
Üretimine karar verilen modelin ayrıntılı olarak çizilmiş halidir.(Tasarımın son
aşaması)
Model form hazırlanırken kemerin çeşidi (spor kemer, fantezi kemer, yumuşak kemer
vb.) ve karakteristik özellikleri de belirlenir:







Deri cinsinin özelliğini belirleme
Kemeri parçalara bölme ve adlandırma
Kemerin en ve boy ölçülerini belirleme
Yapımında uygulanacak teknikleri belirleme
Varsa dikiş büyüklüğünü ve çeşidini belirleme
Kullanılacak toka çeşidini ve ebatlarını belirleme

Kemer ve kemer tokası modelleri ile ilgili model araştırması yapılarak, kemer modeli
tesbit edilir. Modele uygun kemer tokası seçilir. Ürün üzerinde değişiklik yapılmak
isteniyorsa değişiklikler belirlenir. Kemer parçaları ayrıntılı olarak çizilir ve
renklendirilir,(Çizim 1.1).

Çizim 1.1: Model form
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1.3. Kemerin Bölümleri
Kemer, model özelliğine göre farklı bölümlerden oluşur. Bu modülde çalışılacak
kemer için kulanılan deri çeşidi vaketa, bölümleri ise şunlardır:

1.3.1. Gövde
Kemerin tokalıkla uç kısmı arasında kalan şerit halindeki ana parçasıdır. Kemerin
bitmiş en ve boy ölçüsünü verir. Model özelliği ve kullanacak kişinin beden ölçüsüne (bel
ölçüsüne) göre ölçülendirilir.

1.3.2. Uçluk
Kemerin bel ölçüsünden sonra gelen, bel ayar deliklerinin açıldığı bölümdür. Uçluk
genellikle kavisli formdadır. Model özelliğine göre uçluk şekilleri değişebilir.
Kemer ucundan 10 cm içeriden toka dilinin geçeceği ilk delik işaretlenir. Sırayla 5
adet delik yeri işaretlenir. Delikler arası standart mesafe 2.5-3 cm,dir.Kemerde bulunan
standart 5 deliğin 3. deliğine kadar olan kısmı, uçluk olarak ifade edilir,(Çizim 1.1)

1.3.3. Tokalık
Gövdenin toka takılacak bölümüdür. Elle kesimde; toka yerine, toka sabitleyici zımba
yerini tespit etmek amacı ile kullanılır. Standart tokalık uzunluk ölçüsü 10 cm. dir. Bel
ölçüsüne, tokalığın montajda geriye katlanan 5 cm. ilave edilerek gövde ölçülendirilir.
Tokalık parçası içinde tokalık delikleri (4 delik) ve iki tane köprüyü sabitlemeye yarayan iki
köprü deliği bulunur.(Çizim 1.1)

1.3.4. Köprü
Kemerin, uçluğu tutan kısmıdır. Tokalık bölümüne yerleştirilir. Kemerin en
genişliğine göre standart ölçülerde, gövdede kullanılan malzemeden yapılır.Bazı modellerde
toka ile köprü birleşiktir.Tekli olduğu gibi çift köprülü kemerler de vardır. (Çizim 1.1)

1.3.5. Toka
Kemerin iki ucunu birbirine tutturmaya yarayan, kemerin bel üzerinde kaymadan
durmasını sağlayan, çok çeşitli malzemelerden ve farklı modellerde üretilebilen ve kemeri
bütünleyen bağlantı parçasıdır.
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Toka Seçerken Dikkat Edilecek Noktalar








Tasarıma uygunluk
Amaca hizmet etmesi
Yaşa uygun olması
Kullanılacak giysiye uygunluk
Kullanılacak yere uygunluk
Kullanılacak derinin cinsine ve kalınlığına uygunluk
Kullanılacak zamana uygunluk

1.4. Kemerde Ölçü Sistemleri
Beden ölçüsü
36
38
40
42
44
52
XL
XXL

Kemer uzunluğu
90 cm.
95 cm.
100 cm.
105 cm.
110 cm.
130 cm.
135-140 cm.
145-150 cm.

Tablo 1.1:Standart beden ölçü tablosu







Kemerde uzunluk ölçüleri, her bedende beş cm. büyür.(Tablo 1.1)
Kemer eni ortalama genişlik ölçüsü 3.5 cm. dir.
Kemerin ilk bel ölçü deliği mesafesi uçtan itibaren 10 cm, dir. Delikler
arası mesafe 2.5-3 cm dir.
Dil yuvası delik boyu 2 cm’dir.Toka dilinin geçtiği yerin ölçüsü standart
4.5 cm’dir.(5 delik).
Kemer, freze makinesinden geçirilecekse, kemer enine 2 mm fire payı
verilmelidir.

1.5. Kemerde Ölçü Alma
Kemerde ürün paysız ölçülendirilir. Kalıp hazırlanırken, bu ölçü payları ilave edilir.
Ölçü payları, kullanılacak deri çeşidine ve model özelliğine göre değişmektedir.

1.5.1. Kemerin Enini Belirleme
Kemeri ölçülendirirken, öncelikle bağlantılı olduğu giysi düşünülmelidir.(Örneğin
pantolon üzerindeki köprüden geçebilmelidir.)Kullanılacak toka genişliğine uygunluğu da,
göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca standart ölçü tablosundan da yararlanılabilir.
Ölçülendirme, klasik erkek kemerlerinde paylı, spor kemerlerde paysız olarak yapılır.
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1.5.2. Kemerin boyunu belirleme
Kullanacak kişinin bel ölçüsü alınır. Kemer, tek parçadan oluşacak ise kullanacak
kişinin bel ölçüsüne, standart uç ve tokalık ölçüsü eklenerek, kemer boy uzunluğu belirlenir.
Bel ölçüsü, mezura ya da esnemeyen kurdele ile iki parmak hareket payı bırakılarak
alınır. Kullanacak kişinin beden ölçüleri ile verilen örnek model ölçüleri karşılaştırılır.
Standart uzunluk ölçüsüne uyarlanır(Tablo 1.1) Ölçülendirme paylı ve paysız olarak yapılır.

1.5.3. Toka Boyutunu Belirleme
Modele uygun toka çeşidi belirlendikten sonra, kemer en ölçüsünden 3 mm. geniş
ölçüde toka seçilir.

Toka iç ölçümü, kumpasla ya da kalibrasyonlu cetvel ile
yapılmalıdır.



Kumpas: Kumpas ile 20 cm’ ye kadar derinlik, genişlik ve kalınlık
ölçülebilir.(Fotoğraf 1.8) Kumpas ile mm’ nin %10’ u, % 5’i ve % 2’si oranında
hassas ölçümler yapılabilir. Bir sabit çenesi, birde hareketli çenesi vardır. Her
iki çenede de karşılıklı ölçü ağızları bulunur. Sabit çeneye bağlı bir cetvel ve bu
cetvelin bir kenarında inç, diğer kenarında mm bölüntüleri vardır.

Kemer yapımında en çok kullanılan kumpaslar, metrik ölçü sistemine göre yapılan
kumpaslardır. Genellikle parçaların kalınlığı, uzunluğu ve çapı ölçülür.
Yapılması istenen parçaların istenilen nitelik ile ölçü sınırları içinde olması için
imalatçının ölçüm aletlerini çok iyi tanıması gerekir.
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Fotoğraf 1.8: Kumpasla ölçüm

1.5.4. Fire Payını Belirleme
Freze yapılacak olan kemerler için 2 mm fire payı, kemer en ölçüsüne ilave edilir.
Freze yapılmayacaksa bu pay kullanılmaz.

1.6. Ölçülendirmede Dikkat Edilecek Noktalar










Bel ölçüsünü almak için mezura ya da esnemeyen açık renkli kurdele
kullanılmalıdır.
Bel ölçüsüne hareket payı verilmelidir(2 parmak).
Bel ölçüsü alınırken kişi doğal pozisyonda durmalıdır.
Ölçüler sıkı ya da bol olmamalıdır.
Ölçümü yapılacak işe uygun ölçü aletleri kullanılmalıdır.
Ölçümü yapılacak parçanın kenar çapaklarının temizlenmiş olması
gerekmektedir.
Ölçü aleti, hassasiyetle kullanılmalıdır.
Hatasız ölçü için ölçü aletinin yıpranmamış olması gerekir.
Kalınlık, derinlik ve genişlik ölçümlerini yaparken kumpas kullanmak
gerekir.

Kemerin her parçası için ayrı ayrı yapılan ölçümler ölçü formuna aktarılır.
Ölçülendirme yanlış yapılır ya da tabloya yanlış aktarılırsa, üründe hata ya da istenmeyen
sonuçlar ortaya çıkabilir. Modül içindeki diğer faaliyetlerin uygulanması aşamasında bu
tablodan yararlanılacaktır. Diğer faaliyetlerdeki hataları düzeltmek, ölçü tablosundaki kadar
kolay olmamaktadır. Bazen hata düzeltilemez ve kemer iptal edilebilir. Bu da üretim
maliyetini artırır.
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Ölçümün maliyetteki etkisini aza indirmek için, özellikle kemer üretiminde, standart
ölçülerde kalıplar oluşturulur ve kesim çoğunlukla şerit kesme makinelerinde yapılır. Bu
bıçak kalıplarla kesim anında, deliklerin de açılabildiği aksamlar mevcuttur. Bıçak kalıplar,
hatasız kesim ve üretim imkânı sağlamakla birlikte zamandan da tasarruf sağlar. Ancak bıçak
üretimi, maliyeti artırdığı için, seri üretimde kullanılmaktadır.
Aşağıda, bu modülde uygulanacak kemere ait ölçü tablosu verilmiştir.

MODELE GÖRE ÖLÇÜ FORMU
Kemer Parçaları
Gövde
Uçluk
Tokalık
Köprü
Dil yuvası
Toka
Fire payı
Delikler arası mesafe

Boy
105 cm
15 cm
10 cm
10 cm
2 cm
4 cm
0,2 cm
2,5-3 cm

En
3,7 cm
3,7 cm
3,7 cm
1 cm
1,5 cm
4 cm
0,2 cm
Yerine göre değişiklik göstermektedir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Ölçü Almada Kullanılan Araç Gereçler:
12345678910-

Çizim masası
Resim kalemleri
Rasim kağıdı
Simetrik kalibrasyonlu cetvel
Kumpas
Mezura
Yıpranmamış cetvel
Şerit metre
Yüzeyi temizlenmiş masa
Kemer tokaları

İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak örnek kemeri
ölçülendiriniz.

İşlem basamakları












Öneriler

Kapaktaki kemer modelini fotokopi ile
büyütünüz.
Bel ölçüsünü alınız.
Standart uzunluk ölçüsü tablosuna
bakarak, standart ölçülerle bel ölçünüzü
karşılaştırınız.
Bel ölçünüze standart uç ölçüsünü ve
tokalık ölçüsünü ekleyerek kemer
boyunu belirleyiniz.
Modele uygun toka seçiniz.
Toka genişliğine göre kemer genişlik
ölçüsünü belirleyiniz.
Delinecek yerlerin işaret ölçülerini
alınız.
Fire payını kemer enine ekleyiniz.
Kalınlık, derinlik ve genişlik
ölçümlerini kumpas ile yapınız.
Alınan ölçüleri, ölçü tablosuna yazınız.
Ölçülerin doğruluğunu kontrol ediniz.

14














Ayrıntılara dikkat ediniz.
Bel ölçüsünü alırken hareket payını
ekleyiniz.
Beden ölçünüzün karşılığını
bulunuz.
Yaptığınız işlemin doğruluğunu
arkadaşlarınızın çalışmaları ile
karşılaştırınız.
Amaca uygun ölçü aleti kullanınız.
Toka seçerken kemer eni ve derinin
kalınlığını dikkate alınız.
Toka genişliği ölçümünde kumpas
kullanınız.
Hassas ölçüm yapınız.
Fire payını hatırlayınız.
Kumpası doğru kullandığınızdan
emin olunuz.
Ölçümleri tabloya doğru aktarınız.
Ölçülerin doğruluğunu öğretmeniniz
ile birlikte değerlendiriniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyette öğrendiğiniz bilgileri, aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.

A. OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)
Açıklama: Aşağıda, bir grup çoktan seçmeli soru verilmiştir. Her soruda, verilen
seçeneklerden bir tanesi doğrudur. Doğru olan harfi yuvarlak içine alarak işaretleyiniz.

1. Yapılacak kemerin biçimlendirilmiş haline ne denir?
A)
B)
C)
D)

Tasarlama
Form verme
Ayrıntılı çizim
Model form

2. Yaptığınız kemer kaç paradan oluşmuştur?
A)
1
B)
2
C)
3
D)
4
3. Standart uçluk uzunluk ölçüsü kaç cm arasındadır?
A)
10-15 cm arası
B)
15-20 cm arası
C)
8-10 cm arası
D)
5-7 cm arası
4. Beden ölçülerine göre kemer boyutu kaçar cm artar?
A)
5’ er cm
B)
10’ ar cm
C)
3’ er cm
D)
15’ er cm
5. 38 beden ölçülerine sahip bir kişinin ortalama kemer ölçüsü ne olmalıdır?
A)
105 cm
B)
110 cm
C)
95 cm
D)
100 cm
6. Aşağıdakilerden hangisi spor kemerin özeliği değildir?
A)
Sert deriden yapılır.
B)
Köseleden yapılabilir.
C)
Astarlı kemerdir.
D)
Kullanımı rahattır.
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7. Aşağıdakilerden hangisi, yapımında kullanılan malzemeye göre kemer çeşidi
değildir?
A)
umaş kemerler
B)
Madeni kemerler
C)
Kemik kemerler
D)
Deri kemerler
8. Aşağıdakilerden hangisinin ölçümünde mezura kullanılır?
A)
Bel ölçümünde
B)
Gövde ölçümünde
C)
Tokalık ölçümünde
D)
Uçluk ölçümünde
9. Aşağıdakilerden hangisi, tokanın iç ve dış çaplarının kalınlıklarını ölçmede
kullanılır?
A)
Kumpas
B)
Mezüra
C)
Metre
D)
Cetvel

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız konularla ilgili konuyu tekrarlayınız.
Başarılıysanız uygulama testine geçiniz.
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PERFORMANS
DEĞERLENDİRME
PERFORMANS
DEĞERLENDİRME
DEĞERLENDİRME
B. UYGULAMALI TEST
Gerekli araç gereci sağlayarak, örnekte verilen kemeri kendi beden ölçülerinize göre
ölçülendiriniz. Bu uygulamayı aşağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz.
AÇIKLAMA
Aşağıda listelenen davranışları, davranışlarınızın her birinde gözleyemediyseniz
HAYIR, gözlediyseniz EVET şeklinde, karşısındaki kutucuğa (X)’ le işaretleyiniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

Kapaktaki kemer modelini fotokopi ile büyüttünüz
mü?
Bel ölçüsünü aldınız mı?
Standart uzunluk ölçüsü tablosuna bakarak, standart
ölçülerle bel ölçünüzü karşılaştırdınız mı?
Bel ölçünüze standart uç ölçüsünü ve tokalık
ölçüsünü ekleyerek kemer boyunu belirlediniz mi?
Modele uygun toka seçtiniz mi?
Toka genişliğine göre kemer genişlik ölçüsünü
belirlediniz mi?
Delinecek yerlerin işaret ölçülerini aldınız mı?
Fire payını kemerin enine eklediniz mi?
Kalınlık ,derinlik ve genişlik ölçümlerini kumpas ile
yaptınız mı?
Alınan ölçüleri, ölçü tablosuna yazdınız mı?
Ölçülerin doğruluğunu kontrol ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı kontrol ederek kendinizi değerlendiriniz, HAYIR yanıtlarınız var ise bu
yanıtlarınızla ilgili konuyu tekrarlayınız. Tamamı EVET ise diğer öğrenme faaliyetine
geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Uygun ortam sağlandığında, ölçü tablosundan aldığınız ölçüleri, model mukavvasına
aktararak, modele uygun kemer kalıbı hazırlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırma şudur.


Araştırma işlemleri için, kemer üretimi yapan küçük ve büyük çaplı işletmeleri
gezerek, kemer kalıbı hazırlayan kişilerden ön bilgi alınız. Kazanmış olduğunuz
bilgi ve deneyimleri arkadaş gurubunuz ile paylaşınız.

2. KALIP HAZIRLAMA
Kemer üretiminin temel işlemlerinden birisi de kalıp hazırlamaktır. Ölçülere ve
modele uygun hazırlanan bir kalıp ile, kemer yapmak kolay ve problemsiz olacaktır. Kemer
kalıbı hazırlamak, el becerilerini de geliştirecektir.
Kemer üretimi için, büyük işletmelerde kalıp çıkarma işlemi yapılmaz. Model tespiti
yapılır ve direk kemer kesimi, kesim makinelerinde yapılır.
Kemer üretiminde kemer kalıbı, paylı ve paysız olarak hazırlanır.

2.1. Gövde Kalıbı
Bel ölçüsüne göre ölçülendirilerek, model ölçü formuna geçirilen ölçüler ile gövde
kalıbı hazırlanır. Gövde en ve boy ölçüleri model mukavvası üzerine geçirilir. Ölçülere
uygun olarak uzun dikdörtgen şeklindeki kalıbın ½ si çizilir. Simetrisi alınarak kesim bıçağı
ile kesimi yapılır (Fotoğraf 2.1) Gövde üzerinde süsleme yapılacaksa, kalıp üzerine çizimi
yapılır.
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GÖVDE KALIBI

Fotoğraf 2.1: Gövde kalıbı

Şerit kesim makinesi olan atölyelerde kemer gövdesi, genişlik ölçüsüne uygun olarak,
şerit makinesinde kesilir. Ayrıca gövde kalıbı çıkartılmaz.

2.2. Uçluk Kalıbı
Kemer gövde kalıbının, bel ayar deliklerinin açıldığı parçasıdır. Elde kesim
yapılacaksa, uçluk kalıbı hazırlanır. Makinede kesimde, standart kesim bıçakları kullanıldığı
için, uçluk kalıbına gerek yoktur.
Uçluk kalıbı çıkarmak için, uçluk en ve boy ölçüleri kesim mukavvasına geçirilir.
Model özelliğine göre uç kısmının şekli çizilir. Uç kalıbının ucundan itibaren 10 cm ölçülür
ve işaretlenir. Bu işaret, toka deliğinin ilk geçeceği yerdir. Bu işaretten itibaren 2,5 ile 3cm
arası 5adet delik yeri daha işaretlenir. Üçüncü deliğe kadar olan yer kemerde uçluk olarak
ifade edilir (Çizim 2.1).

Çizim 2.1 :Tokalık ve uçluk

Uçluk kalıbı kesim mukavvasından, kesim bıçağı ile kesilir. Delik yerleri çarklı zımba
ile delinir(Fotoğraf 2.2)Uçluk kalıbı hazır hale getirilir(Fotoğraf 2.3).
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Fotoğraf 2.2: Çarklı zımba ile delik açma

Fotoğraf 2.3: Uçluk kalıbı

2.3. Tokalık Kalıbı
Kemerin toka takılacak parçasıdır. Kemerin diğer parçalarında olduğu gibi, bu
parçanın da kesimi makinede yapılacaksa, tokalık kalıbına gerek yoktur. Elde kesimde, toka
ve zımba yerlerini tespit etmek için, tokalık kalıbı çıkarmak gerekir.
Hazırlanmış olan ölçü formundaki tokalık ölçüleri model mukavvasına aktarılır. Bu
ölçüler üzerinden, kalıp modele uygun olarak çizilir. Standart tokalık uzunluk ölçüsü 10 cm
dir. Bu ölçüye 5 cmtokalığın geri dönme payı ilave edilir. Toka kalıbı üzerinde dil yuvası,
köprü sabitleme ve toka kıvırma yeri belirlenir(Çizim 2.1). Delikler açılır ve tokalık kalıbı
kesim bıçağı ve çelik cetvel yardımı ile kesilir (Fotoğraf 2.4).
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Fotoğraf 2.4: Tokalık kalıbı

2.4. Köprü Kalıbı
Kemerin, kemer takıldıktan sonra, sarkan ucu tutmak için kullanılan halkasıdır.
Tokalık bölümüne yerleştirilir. Kemerin en ölçüsüne göre boyu ölçülendirilir. Model
özelliğine göre, kemerin gövdesinde kullanılan deriden yapılır. Modele göre hazır metal
köprü de kullanılabilir. Toka ile köprü, model özelliğine göre sabitlenebilir. Köprü tekli ya
da çiftli hazırlanabilir.
Köprü kalıbı için ölçü formundaki ölçüler model mukavvasına aktarılır. Dikdörtgen
şeklinde çizilerek, kesimi yapılır. Köprü birleştikten sonra gövde ve uçluğu içine alacağı
için, köprü uzunluk ölçüsünün kemer genişlik ölçüsünden fazla olması gerekir.

2.5. Kemer Kesim Kalıbı
Elde kemer kesimi yapılacaksa, kemer gövde kalıbına(bel ölçüsüdür) uçluk ve tokalık
kalıpları her iki uçtan birleştirilerek, tek parça kesim kalıbı hazırlanır. Kemer, deri kesim
bıçağı ve çelik cetvel yardımı ile kaydırmadan bütün kalıba dönüştürülür ve kesilir. (Fotoğraf
2.5) Üzerine tokalık ve uçluk üzerindeki işaretler aktarılır, delikleri açılır. Model mukavvası
üzerinde hazırlanan kalıp, deri kesimi için, kesim mukavvasından çıkartılır( Fotoğraf 2.6).
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Fotoğraf 2.5: Kemer kesim kalıbı hazırlama

Fotoğraf 2.6: Kemer kesim kalıbı
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGUMA FAALİYETİ
Kalıp Hazırlamada Kullanılacak Araç Gereçler:
1- Çizim masası
2- Kesim masası ve kesim plastiği
3- Kurşun kalemler
4- Kesim bıçağı
5- Masat
6- Eğe
7- Kesim mukavvası
8- Model mukavvası
9- Çelik cetvel
10. Model ölçü formu
İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak, kemer kalıbını
çıkarınız.













İşlem Basamakları
Kemer parçalarının ölçülerini model
mukavvasına aktarınız.
Modele ve ölçüye uygun, kalıp çizimi
yapınız.
Gövde, uçluk, tokalık ve köprü
kalıplarını model mukavvasından
kesiniz.
Tokalık geri kıvırma payı, dil yuvası,
köprü sabitleme ve ayar delik
işaretlerini kalıplara aktarınız.
Kesim bıçağını ince ve keskin
bileyiniz.

Öneriler

Ölçüleri mukavvaya geçirirken
dikkatli olunuz.

Uçluk ve tokalık parçasını modele
uygun çiziniz.

Kesim işlemini kesim masasında ya
da kesim plastiği üzerinde yapınız.

İşaretleri doğru aktardığınızdan emin
olunuz.

Kesim bıçağının ucunun ince ve
keskin olmasına dikkat ediniz.

Düz kesimlerde çelik cetvel
kullanınız.

İşaretleri kesim mukavvası üzerine
Gövde kalıbının iki kenarına uçluk ve
de geçirdiğinizden emin olunuz.
tokalık kalıplarını ilave ederek, kemer 
Kalıbın modeli direk etkileyeceğini
kesim kalıbını çıkartınız.
unutmayınız.
Tokalık geri kıvırma payı, dil yuvası,

Hazırlanan kalıbı öğretmeniniz veya
köprü sabitleme ve ayar delik
bir meslek elemanı ile birlikte
işaretlerini, kemer kesim kalıbı üzerine
değerlendiriniz.
de geçiriniz.
Deri kesim kalıbını kesim
mukavvasından kesiniz.
Kalıbın modele uygunluğunu ve
hatasızlığını kontrol ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.

A.ÖLÇME SORULARI
Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru (D) ve yanlış(Y) olarak işaretleyiniz.

( ) 1- Kemer kalıbı kesimi, küt uçlu kesim bıçağı ile yapılır.
( ) 2- Kemer gövde kalıbı, makinede şerit kesiminde kullanılır.
( ) 3- Kemer kalıbı sadece paylı olarak çıkartılır.
( ) 4- Kemer kalıbında dil yuvası işaretleri alınmaz.
( ) 5- Uçluk kalıbında delikler arası 10 cm dir.
( ) 6- Köprü kalıbı uzunluk ölçüsü, kemer genişlik ölçüsüne göre hazırlanır.
( ) 7- Kalıplar; deri kesimi için, kesim mukavvasında da hazırlanır.
( ) 8- Kemer kesim kalıbı, gövde kalıbının her iki tarafına da tokalığın yerleştirilmesi ile
çıkartılır.
( ) 9- Tokalık kıvırma payı 5cm’ dir.
( ) 10- Makinede şerit kesiminde, mukavvadan yapılan kalıplar kullanılır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız konularla ilgili öğrenme faaliyetlerini
tekrarlayınız. Tamamı doğru ise, uygulama testine geçiniz.
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PERFORMANS
DEĞERLENDİRME
PERFORMANS
DEĞERLENDİRME
DEĞERLENDİRME
B. UYGULAMALI TEST
Gerekli araç gereci sağlayarak, ölçülere uygun kemer kalıbı hazırlayınız. Bu
uygulamayı aşağıdaki kriterlere uygun olarak değerlendiriniz.
AÇIKLAMA
Aşağıda listelenen davranışları, davranışlarınızın her birinde gözleyemediyseniz HAYIR,
gözlediyseniz EVET şeklinde, karşısındaki kutucuğa (X) le işaretleyiniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

Kesim bıçağını ince ve keskin bilediniz mi?
Kemer parçaları ölçülerini model mukavvasına
geçirdiniz mi?
Modele ve ölçüye uygun olarak kalıpları çizdiniz mi?
Gövde, uçluk, tokalık ve köprü kalıplarının kesimini
yaptınız mı?
Gerekli işaretleri kalıba geçirip, delikleri açtınız mı?
Gövde kalıbı kenarlarına uçluk ve tokalık kalıplarını
birleştirerek, kemer kesim kalıbını çıkardınız mı ?
Bilgi işaretlerini, kemer kesim mukavvası üzerine de
geçirdiniz mi?
Deri kesim kalıbını kesim mukavvasından çıkardınız
mı?
Kalıbın modele uygunluğunu ve niteliğini kontrol
ettiniz mi?

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

ÖĞRENME FAALİYETİ–3
AMAÇ
Uygun ortam sağlandığında, elde veya makinede spor kemer kesimi yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
A

Bu faaliyet öncesinde, yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:





Kemer üretimi yapan işletmelerde ve okul atölyenizde bulunan, kesim aletlerini
vetezgahlarını inceleyiniz.
Kesim ustalarının çalışmalarını gözlemleyiniz.
Çarklı zımba aletini kullanarak, basit delme işlemleri yapınız. Kazanmış
olduğunuz bilgi ve deneyimleri arkadaş grubunuz ile paylaşınız.
Varsa okulunuzdaki şerit kesme makinesinde elde kesim alıştırmaları yapınız.

3. KESİM
Kemer kesimi, elde ve makinede yapılır.Kemer üretimi yapan işletmelerde kesim, şerit
kesme ve pres makinelerinde yapılır.Şerit kesme makinesinin bulunmadığı ortamda kesim,
elde kesim bıçakları ile yapılır.Ancak kemer üretimi için elde kesim uygulaması tavsiye
edimez.Kesim hatalarının telafisi mümkün değildir.Ayrıca şerit kesimini net olarak sağlamak
pek mümkün değildir.

3.1. Elde Kesimde Dikkat Edilecek Noktalar









Kesim bıçağının keskin olmasına dikkat edilmelidir.
Kesim masasının pürüzsüz olmasına dikkat edilmelidir.
Derinin yüzey etüdü yapılmalıdır.
Kalıp derinin hatasız kısmına ekonomik olarak yerleştirilmelidir.
Düz kısımların kesimi çelik cetvel ile yapılmalıdır.
Kalıpların kaymaması için üzerine ağırlık konulmalıdır.
Kesim yaparken kesim bıçağı risklerine karşı dikkatli olunmalıdır.
Derinin maliyetinin yüksek olduğu unutulmamalıdır.
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3.2. Elde Kesim
Kesim makinelerinin olmadığı ortamlarda, elde kesim yapılır. Elde kemer kesimi için,
kesim mukavvasından çıkartılan kemer kalıpları kullanılır. Elde deri kesimi, kesim bıçağı ile
yapılır. Kesim bıçağı sık sık bilenerek, keskin olmasına dikkat edilir.
Deri kesimi, kesim masasında ya da kesim plastiğinde yapılır. Kesime başlamadan
önce deri etüt edilmelidir. Deri kusurları var ise bu bölgeler işaretlenir ve kalıp
yerleştirilmez. Deri kalınlığının, modele uygun olmasına dikkat edilir. Derinin uygun yeri
tespit edilir. Kemer kalıbı, derinin fire payını en aza inderecek şekilde yerleştirilir.(Fotoğraf
3.1)Deri kalemi ile kalıp, deri üzerine çizilir. Toka uçluk delikleri, dil yuvası deliği, zımba
basma delikleri ve toka kıvırma çizgisi işaretlenir.

Fotoğraf 3.1: Kemer kalıbını deriye yerleştirme

Kemerin düz kenarları, çelik cetvel yardımı ve kesim bıçağı ile kaydırmadan kesilir.
Tokalık ve uçluk kısmındaki eğri hatlar kalıba uygun olarak pürüz bırakmadan ve
kaydırmadan kesilir(Fotoğraf 3.2).

Fotoğraf 3.2: Elde kemer kesimi
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Kesimi yapılan deri, işaretli yerlerinden, toka uçluk delikleri toka diline, zımba
delikleri, kullanılacak trok(zımba )ya uygun olarak çarklı zımba ile, dil yuvası deliği trok ile
delinir(Fotoğraf 3.4). Trok, iki parçadan oluşur ve toka dil yuvasını açmak için
kullanılır(Fotoğraf 3.3).

Fotoğraf 3.3: Trok

Fotoğraf 3.4: Toka dil yuvası ve trok delikleri
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Köprü kalıbı küçük olduğu için deri yüzeyinin en küçük bölümüne yerleştirilir. Çelik
cetvel yardımı ile köprünün deriden kesimi yapılır.

3.3. Makinede Kesim
Teknolojinin gelişmesi ile her alanda olduğu gibi, deri kemer üretiminde de hızla
makineleşmeye gidilmiştir. Kemer üretiminin bir çok aşaması makinelerde yapılmaktadır.
Makinede üretim kısa zamanda, ve yüksek kalitede üretim olanağı sağlamaktadır.
Günümüzde elde kemer kesimi büyük firmalarda gerçekleştirilmemektedir.
Kemer üretiminin en önemli aşamalarından birisi de kesimdir. Kesim işlemi,
makinelerde çok kısa zamanda ve fire payı en aza indirilerek yapılabilmektedir. Makinede
kemer kesiminin aşamaları şunlardır:

3.3.1. Makinede Şerit Kesimi
Makinede kesimi yapılacak derinin kenarları düzeltilir. Şerit kesim makinesinin
bıçakları, kemer genişliğine göre ayarlanır.Genişlik ayarı yapılırken, ölçü formundaki
genişliğe 2 mm. freze fire payı ilave edilmelidir. Şerit kesim makinesinde, tek seferde birden
fazla şerit kesimi yapılabilmektedir. Kesimi yapılacak şerit sayısı kadar, bıçak konulur.
Bıçakların aralığının, şerit genişliğinde olmasına dikkat edilir.
Şerit kesimi yapılacak deri, makineye yerleştirilir. Derinin sağ kenarı sipere dayanır.
Derinin her iki tarafından elle tutulur. Çalıştırılan makinenin pedalına basılarak,
kaydırmadan, şerit kesimi yapılır(Fotoğraf 3.5).

Fotoğraf 3.5: Makinede şerit kesimi
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3.3.2. Uçluk ve Tokalık Kesimi
Şerit kesme makinesinde kesilen şerit derinin, üç kafa pres makinesi adı verilen
makinede uç ve toka kısmı kesilir. Uç ve tokalık kısımları için pres kesim bıçakları
kullanılır(Fotoğraf 3.6).Bu pres bıçakları, kesim yaparken aynı zamanda, tokalık ve kemer
dil deliğini de açar.

Fotoğraf 3.6:Uçluk ve tokalık pres bıçakları

Tokalık ve uçluk kesimi için kesilen şerit deri, üç kafa pres makinesine
yerleştirilir.(Fotoğraf 3.7)Makinenin deri kalınlığına uygun basınç ayarları yapılır. Uçluk ve
tokalık kısımlarının butana basılarak kesimi yapılır.(Fotoğraf 3.8 )Üç kafa pres makinin, uç
ve tokalık kısmını keserken aynı zamanda logo ve beden ölçüsü baskısı yapan çeşitleri de
vardır.

Fotoğraf 3.7: Üç kafa makinesine şerit derinin yerleştirilmesi
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.Üç Kafa Makinesine Şerit Derinin Yerleştirilmesi

Fotoğraf 3.8: Makinede uçluk kesimi

Kemer köprü parçası da, pres makinesinde kesim bıçakları ile kesilir. Pres
makinesinin basınç ayarı deri kalınlığına uygun ayarlanır. Deri üzerine köprü kesim bıçağı
yerleştirilir. Makinenin butonlarına basılarak köprü kalıbı kesilir. Bu işlemden sonra, kemer
kesimi tamamlanmış olur (Fotoğraf 3.9 ).

Fotoğraf 3.9: Makinede kesimi yapılmış kemer
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3.3.3. Köprü ve Tokalık Tıraşı
Tıraş, deriyi istenilen kalınlıkta inceltmek için yapılır. Tıraş, elde ve makinede yapılır.
Makinede tıraş yapmak için, makine istenilen inceliğe göre ayarlanır.İncelik ayarı deri
parçası üzerinde kontrol edildikten sonra ,inceltilecek parça tıraşlanır.(Fotoğraf 3.10)
Tıraşlama işlemi derinin ters yüzünden yapılır.

Fotoğraf 3.10: Makinede köprü ve tokalık tıraşı

Elde tıraş, tıraş bıçağı ile yapılır. Tıraş bıçağı keskin bilenir. Mermer ya da kesim
plastiği üzerine, tıraşlanacak parça yerleştirilir. Tıraş bıçağı deriye paralel tutularak deri
tıraşlanır.
Kemerin köprü parçasının rahat kıvrılabilmesi için tıraş yapılır. Tıraş işlemi makinede
yapılacaksa, derinin istenilen kalınlığına göre inceltme ayarı yapılır. Kalın derinin köprü
tıraşı, kemer derisi kalınlığının yarısı kadar yapılır. Örnek deri parçası üzerinde, inceltme
ayarı kontrol edildikten sonra, istenilen kalınlıkta köprü tıraşı yapılır. Köprü rahat
kıvrılabiliyorsa, kalınlık ayarı olmuş demektir.

32

Fotoğraf 3.11:Elde TıraşYapma

Tokalık parçası, geri kıvırma payının kalınlık yapmaması için inceltilir. Deri tıraş
makinesi varsa bu işlem makinede yapılır. Kemer derisi kalınlığının yarısı kadar, tıraş ayarı
yapılarak inceltilir. Örnek deri parçası üzerinde inceltme ayarı kontrol edildikten sonra,
tokalık kıvırma kısmı tıraşlanır.
Elde tokalık tıraşı, köprü tıraşı gibi yapılır. Tokalık kıvırma kısmı (uçtan itibaren 5cm
) tıraşlanır. Deri kalınlığının yarısı kadar inceltilir. Tıraşlama işleminde tıraşlanacak tüm
yüzeyin eşit incelikte, olmasına dikkat edilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Kemer Kesiminde Kullanılacak Araç-Gereçler:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Kemer kalıpları
Uçluk ve kafalık pres bıçakları
Masat, eğe
Deri çizim kalemi
Çelik cetvel
Kesim lastiği
Vaketa deri
Çarklı zımba
Trok
Çekiç
Şerit kesme makinesi
Üç kafa pres makinesi
Tıraş bıçağı
Tıraş makinesi

İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak kemer kesimi
yapınız.
Not: Koşullarınıza uygun olarak elde ya da makinede kesim yapınız.












İşlem Basamakları
Elde Kesim İçin;
Deriyi kesim plastiği ya da kesim
masası üzerine yerleştirerek yüzey
etüdünü yapınız.
Derinin kusursuz bölgesine kemer
kalıplarını yerleştiriniz
Kesim bıçağını bileyiniz.
Kalıbı deri kalemi ile deri üzerine
çiziniz.
Düz kenarların kesimini çelik cetvel
yardımı ile yapınız.
Uç ve tokalık kısmını kalıba uygun
kesiniz.
Toka dil deliğini ve toka deliklerini
işaretli yerlerinden, çarklı zımba ile
deliniz.
Kesilen köprüyü rahat kıvrılana kadar
elde tıraşlayınız.
Kemerin kıvırma payını, deri
kalınlığının yarısı kadar tıraş bıçağı ile
inceltiniz.
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Öneriler
Derinin hatasız olduğundan emin
olunuz.
Kalıpları ekonomik olarak deriye
yerleştiriniz
Kesim bıçağının keskin olmasına
dikkat ediniz.
Deriyi çizerken kalıbı kaydrmamaya
dikkat ediniz.
Kesim işlemini, kesim masasında ya
da kesim plastiği üzerinde yapınız.
Toka ve dil deliğini, dil kalınlığına
uygun deliniz..
Tıraş bıçağını deriye paralel tutarak,
mermer ya da kesim plastiği
üzerinde yapınız.
Tıraşlanan köprünün rahat
kıvrılmasına dikkat ediniz.
Kemer tokalık kıvırma payının, deri
kalınlığının yarısı kadar,
tıraşlanmasına dikkat ediniz.



Makinede Kesim İçin;

Şerit makinesi bıçaklarını kemer
genişliğine göre yerleştiriniz.

Kemer kesimi yapılacak derinin
kenarlarını düzeltip şerit kesim
makinesine vererek uç ve tokalık
kısmını kesiniz.

Köprü derisini ve tokalık kısmını
tıraşlayınız.

Kemerin kriterlere uygun kesip
kesmediğinizi kontrol ediniz.
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Şerit kesme bıçaklarının, doğru
ayarlandığından emin olunuz.
Şerit kesimi yapılacak derinin
kenarlarını kesiniz.
Üç kafa pres makinesine uçluk ve
tokalık kalıplarını
yerleştirdiğinizden emin olunuz
Pres makinesinin basınç ayarını
yaptığınızdan emin olunuz.
Derinin pahalı malzeme olduğunu
unutmayınız.

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

A. ÖLÇME SORULARI
Aşağıdaki soruları Doğru- Yanlış şeklinde değerlendiriniz.

( ) 1- Elde kesimde düz kenarları kesmek için çelik cetvel kullanılır.
( ) 2- Elde kesimde deri üzerine kalıplar büyükten başlanarak yerleştirilir.
( ) 3- Elde kesim plastik cetvel yardımı ile yapılır.
( ) 4- Makinede kesimde, fire payı çok olduğu için tercih edilmez.
( ) 5- Makinede kesimde, kesim bıçakları aralığı, şerit genişliğine göre ayarlanır.
( ) 6- Üç kafa pres makinelerinin bazılarında logo ve beden ölçüleri de basılabilir.
( ) 7- Elde tıraşlama işlemi, tıraş bıçağı deriye paralel tutularak yapılır.
( ) 8- Kemerin tokalık kısmı, deri kalınlığının 3/1 incelecek şekilde tıraşlanır.
( ) 9- Toka kıvırma payı 10 cm dir.
( ) 10-Tıraşlama işlemi derinin tersinden 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 bölüme geçiniz
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PERFORMANS DEĞERLENDİRME
DEĞERLENDİRME
PERFORMANS
DEĞERLENDİRME
B.UYGULAMALI TEST
Gerekli araç ve gereci sağlayarak kösele kemer kesimi yapınız. Bu uygulamayı
aşağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz.
AÇIKLAMA
Aşağıda listelenen davranışları, davranışlarınızın her birinde gözleyemediyseniz
HAYIR, gözlediyseniz EVET şeklinde karşısındaki kutucuğa (X) le işaretleyiniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

Deriyi kesim masası yada kesim plastiğine
yerleştirerek, analizini yaptınız mı?
Kemer kalıplarını, derinin hatasız yerine
yerleştirdiniz mi?
Kesim bıçağını keskin bilediniz mi?
Deri kalemi ile kalıpları deriye çizdiniz mi?
Kemerin düz kenarların kesimini, çelik çetvel
kullanarak yaptınız mı?
Tokalık ve uç kısmını modele uygun kestiniz mi??
Toka dil deliğini ve toka deliklerini işaretleyip,
çarklı zımba ile açtınız mı?
Köprü parçasını rahat kıvrılana kadar tıraşladınız
mı?
Kemerin kıvırma payını, deri kalınlığının yarısı
kadar tıraşladınız mı?
Şerit kesim makinesi bıçaklarını, şerit sayısı ve şerit
genişliğine uygun yerleştirdiniz mi?
Şerit kesilen deriyi, üç kafa pres makinesine
yerleştirerek uç ve tokalık kısmını kestiniz mi?
Tıraş makinesinde, köprüyü ve tokalık kısmını
tıraşladınız mı?
Kemer kesiminin beklenen kriterlere uygunluğunu
kontrol ediniz.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı kontrol ederek kendinizi değerlendiriniz, “HAYIR” yanıtlarınız var ise
ilgili faaliyetleri tekrarlayınız. Tamamı “EVET” ise bir sonraki faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4
ÖĞRENME FAALİYETİ-4
AMAÇ
Uygun atölye ortamı sağlandığında, freze makinesinde kemerin kenar yüzeyindeki
pürüzleri giderebilecek ve kenar boyama yapabileceksiniz.

KKHHHHHTTT
ARAŞTIRMA
Bu mhodül ilejj
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:

Kemer üretimi yapan firmalara giderek, freze makinesinin çalışmasını
gözlemleyiniz ve gözlemlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Frezeli ve frezesiz bir kemeri inceleyiniz ve aradaki farkı görünüz.

4. FREZE VE KENAR BOYAMA
4.1. Freze
4.1.1. Frezenin Tanımı
Deri iş parça kenarlarının pürüzlerini gidermek ve düzeltmek için freze makinelerinde
yapılan işleme freze denir. Üzerindeki şimşir (tahta) ve biley taşı ile saraciye ürünlerinin
kenarlarını parlatma, kaygan hale getirme form(bombe) verme ve pürüzleri giderme işlemi,
frezeleme işlemidir.

4.1.2. Frezenin Önemi
Kemer yapılacak derinin kesildikten sonra, tokanın genişliğine göre kenarlarından
istenilen genişlik ölçüsüne getirilmesini sağlar. Yani kemere son genişliği vermek için
yapılır.Freze işlemi aynı zamanda kemerin kenarlarının pürüzsüz ve kaygan olmasını
sağlarken, kemere estetik katmaktadır.Freze her cins deriye uygulanamaz.Kalın derilere
uygulanabilir. Bu nedenle yapılan üründe kullanılan derinin özelliğine, kalnlığına göre freze
işlemi gereklidir.

4.1.3. Freze Makinesi
Freze makinesi kesilen kemerin kenarlarını pürüzsüz kaygan hale getirmeye yarayan
makinedir. Makinenin her iki tarafında bulunan bıçaklar arasına giren şerit deriyi,
yanlarından keserek, artıkları temizler ve kayganlık form verir, bombelik kazandırır. Freze
makinesinden çıkan deri, kenar boyama makinesine geçer.
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Freze makinesi şerit deri genişliğine göre ayarlanır.Paylı kesilen kemer şerit derisi,
reze makinesine verilerek kenar temizleme ve düzeltme işlemi gerçekleştirilir(Fotoğraf 4.1).

Fotoğraf 4.1:Bıçaklı (kılçıklı) freze makinesi

Freze makineleri bıçaklı (kılçıklı) ya da fırçalı olmak üzere iki çeşittir. Kemer yapımı
için uygun olan bıçaklı frezenin kullanılmasıdır. Ancak atölye ortamında bıçaklı freze
makinesi yoksa fırçalı frezede de kemer kenarları düzeltilebilir(Fotoğraf 4.2).

Fotoğraf 4.2: Fırçalı freze
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4.2. Kenar Boyama
4.2.1. Kenar Boyamanın Önemi
Kesilen deri kenarları, derinin özelliğinden dolayı pürüzlüdür. Deriler boyandığı için
kesim sonrasında kenarlarda renk farklılıkları da göze çarpar. Yapılacak saraciye ürününün
özelliğine göre, deri kenarları genellikle yapıştırılarak ya da dikilerek kapatılır. Ancak
kapatılamadığı durumlar ve modeller vardır. Spor kemerde olduğu gibi bu durumlarda deri
kenarlarının boyanması gerekir.
Kenar boyaları dolgu özelliklidir. Derideki pürüzleri giderir, sertlik ve dolgunluk
verir. Ürüne estetik değer kazandırır.

4.2.2.Kenar Boyama Makinesi
Kenar boyama makinesi, derinin renginde veya kontras renkte boyayarak, derinin
dokusunda görülen renk farklılıklarını kapatır, parlaklık kazandırır. Mat dolgu boyası ve
parlak dolgu boyası olmak üzere iki çeşittir. Bu boyoların çeşitli renkleri mevcuttur.
Kenar boyama makinesi kemer genişliğine göre ayarlanır. Derinin rengine ve cinsine
uygun kenar dolgu boyası, makinenin boya haznesine konulur. Freze makinesinden çıkan
kemer, kenar boyama makinesine sürülür. Bant usulu çalışma, bu işlem için kolaylık sağlar(
Fotoğraf 4.3).Kenar boyama, aynı kalıpta kesilmiş iş parçaları üst üste konularak da
yapılabilir. İş bitiminde makine boya haznesinin temizlenmesi gerekir.

Fotoğraf 4.3: Freze ve kenar boyama
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Kenar boyama makinesinin bulunmadığı atölye ortamında, kenar boyası fırça ve ince
sünger yardımı ile elde yapılır(Fotoğraf 4.4).Bu durumda boyanın deri yüzeyine
taşırılmamasına dikkat etmek gerekir. Elde yapılacak boya işleminde de yine aynı tür dolgu
kenar boyası kullanılır. Boya sıçramalarına karşı atölyede tedbir almak uygun olacaktır.

Fotoğraf 4.4:Elde kenar boyama

Kenar boyaları çabuk kurumaz. Zaman kaybını önlemek için büyük işletmelerde boya
kurutma makineleri kullanılır (Fotoğraf 4.5)

Fotoğraf 4.5: Kemer kurutma fırını
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Kullanılacak Araç-Gereçler

1-Bıçaklı ve ya fırçalı freze makinesi
2-.Kenar boyama makinesi
3-İşe uyugun dolgu kenar boyası
4-Fırça
5-Sünger
6-Toz bezi
İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak freze ve kenar
boyama yapınız.

İşlem Basamakları






Öneriler

Freze makinesinin kemere göre genişlik
ayarını yapınız.
Şerit deriyi freze makinesine
yerleştiriniz ve frezeleme işlemini
yapınız.
Kenar boyama makinesi boya haznesine
boya koyunuz.
Frezeden çıkan kemeri kenar boyama
makinesine yerleştiriniz ve boyayınız.
Freze ve kenar boyama işleminin
beklenen niteliklere uygunluğunu
kontrol ediniz.
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Fire payını dikkate alınız.
Güvenlik önlemlerine uyunuz.
İşe uygun renk ve nitelikte boya
seçiniz.
Boyayı yeterli miktarda kullanınız.
Kalite kontrol yaparken ayrıntıları
önemseyiniz.

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

ÖLÇME SORULARI
Aşağıdaki soruları Doğru- Yanlış şeklinde değerlendiriniz.
( ) 1- Freze yapmanın amaçlarınıdan biri de kemere son genişliği vermektir.
( ) 2- Freze, her cins deriye uygulanabilir.
( ) 3- Önce kenar boyama daha sonra frezeleme işlemi yapılır.
( ) 4- Freze makineleri, bıçaklı ve bıçaksız olmak üzere iki çeşittir.
( ) 5- Kemer üretiminde bıçaklı freze kullanmak gerekir.
( ) 6- Kenar boyaları dolgu özelliği verir.
( ) 7- Kenar boyaları; mat, yarı mat ve parlak olmak üzere üç çeşittir.
( ) 8- Elde kenar boyama fırça ve sünger yardımı 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 testi bölümüne geçiniz
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PERFORMANS DEĞERLENDİRME
DEĞERLENDİRME
PERFORMANS DEĞERLENDİRME
B.UYGULAMALI TEST
Gerekli makine, araç ve gereçleri sağlayarak freze ve kenar boyası yapınız. Bu
uygulamayı aşağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz.
AÇIKLAMA
Aşağıda listelenen davranışları, davranışlarınızın her birinde gözleyemediyseniz
HAYIR, gözlediyseniz EVET şeklinde, karşısındaki kutucuğa (X) le işaretleyiniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

Freze makinesinin kemere göre genişlik
ayarını yaptınız mı?
Şerit deriyi freze makinesine yerleştirdiniz ve
frezeleme işlemini yaptınız mı?
Kenar boyama makinesi boya haznesine, boya
koydunuz mu?
Frezeden çıkan kemeri kenar boyama
makinesine yerleştirdiniz ve boyadınız mı?
Kemerin freze ve boyama işlemlerinin
beklenen niteliklere uygunluğunu kontrol
ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı kontrol ederek kendinizi değerlendiriniz, “HAYIR” yanıtlarınız var ise
ilgili faaliyetleri tekrarlayınız. Tamamı “EVET” ise bir sonraki faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-5
ÖĞRENME FAALİYETİ-5
AMAÇ
Uygun ortam sağlandığında, kemere ve tekniğe uygun tokayı takabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlar olmalıdır:

Kemer ve kemer tokası üreten işletmeleri gezerek gözlem ve inceleme yapınız.

Kemer ile ilgili dergi, katolog, broşür vb kaynakları inceleyiniz.

Toka çeşitlerinden oluşan bir pano hazırlayınız.

Çeşitli boy ve özellikte kemer tokalarını(erkek, bayan, çocuk)inceleyiniz.

5. TOKA TAKMA
5.1. Toka
5.1.1. Tokanın Tanımı
Kemeri bele tutturmak için kemik, plastik metal gibi maddelerden yapılan çeşitli
şekilleri bulunan, kemer uçlarını birbirine tutturmaya yarayan aksesuardır.(Fotoğraf 5.1)

Fotoğraf 5.1: Kemer tokaları
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5.1.2. Toka Seçiminin Önemi
Kemer üzerinde kullanılacak tokayı seçerken, aşağıdaki noktalara dikkat etmek
gerekir:

Tokanın kemer modeline uygun olmasına

Kullanılacak giysi ile uyumlu olmasına

Kullanım amacına uygun olmasına

Kullanacak kişinin yaşına uygun olmasına

Kullanılacağı yere uygun olmasına
Kemerde kullanılan derinin cinsine, deri kalınlığına ve enine uygun olmasına dikkat
edilerek toka seçimi yapılmalıdır.

5.1.3. Toka Çeşitleri


Yapımında kullanılan malzemeye göre,toka çeşitleri







Hayvansal: Sedef, boynuz, fildişi
Bitkisel : Tahta
Madensel : Kararmayan madenlerden gümüş, nikel
Plastik
: Kazein, selüloz

Uçlarına göre,toka çeşitleri

Tam ve yarım olmak üzere çeşitli tipler mevcuttur.





Sivri uçlu tokalar; Üçgen, kare, dikdörtgen



Yuvarlak uçlu tokalar; Yuvarlak, oval ve şekilli

Kaplama çeşitlerine göre,toka çeşitleri








Dilli toklar: Tek dilli, çift dilli
Dilsiz tokalar: Kare, yuvarlak, oval ve şekilli
Kancalı tokalar: Kare, üçgen, yuvarlak ve şekilli
Pimli tokalar: Kare, üçgen, yuvarlak ve şekilli
Sürgülü, geçmeli tokalar: Çeşitli tipleri mevcuttur.

Cinslerine göre toka çeşitleri





Spor tokalar:2.5,-3-4 cm’lik olarak piyasaya sululmaktadır. Çocuk ve
büyük tokaları larak adlandırılır. Gümüş, nikel ve sarı enkleri mevcuttur.
Laçintura tokalar: Bayan ve erkek kemerlerinde kullanlan spor tokalardır.
Klasik tokalar
Lomotita tokalar

46

Fotoğraf 5.2: Osmanlı dönemi kemer tokası

5.2. Toka Takmada Kullanılan Araçlar
5.2.1. Trok(Zımba):
Birleşecek yüzeylerin birbirine bağlanmasını sağlar. Önceden trokların geçeceği yerler
delinmelidir. Dişi ve erkek olmak üzere 2 parçadan oluşan, 5-7 mm arasında çeşitleri olan,
birbirine kenetlenen aparatlardır.(Fotoğraf 5.3- 5.4-5.5).

Fotoğraf 5.3: Dişi trok

Fotoğraf 5.4: Erkek trok
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Fotoğraf 5.5: Basılmış trok

5.2.2. Trok(Zımba)Basma Aleti
Trok parçalarının (erkek-dişi) birbirlerine kenetlenmesini sağlar.Masa üzerinde sabit
olarak durabilecek şekilde yapılmış çeşitleri vardır.(Fotoğraf 5.8)Zımba (trok) basma
aletinin, alt ve üst kısmına takılan aparatları vardır. Bu aparatlar, basılacak zımbanın çeşidine
ve büyüklüğüne göre değiştirilir. Alet, uygun aparat takılmadan kullanılamaz.

5.3. Toka Montajı
Toka montajına, köprünün iki ucunun birleştirilmesi ile başlanır. Köprü parçası, iki
ucu birleşecek şekilde karşılıklı getirilir. Tel zımba ile kaydırmadan çift taraflı zımbalanır.

Fotoğraf 5.6: Köprü uçlarını birleştirme
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Kemer derisinin, tokalık kısmındaki, toka dil yuvasının deliğine toka dili
geçirilir.Tokalık geri kıvırma payı kıvrılarak, tokanın yerleşmesi sağlanır.(Fotoğraf
5.7)Köprü, kemere geçirilerek, tokalık üzerinde bulunan alt ve üst delikler arasına
alınır.(Fotoğraf 5.8)Tokalık üzerinde bulunan birleştirme deliklerine, önce erkek daha sonra
dişi troklar takılır.Erkek trokların derinin alt yüzünden, dişi trokların derinin üst yüzünden
takıldığından emin olmak gerekir.Trokların karşılıklı iç içe geçmesi sağlanır.

Fotoğraf 5.7: Tokalığa toka yerleştirme

Fotoğraf 5.8: Tokalığa köprü yerleştirme

Zımba basma aletine işe uygun alt ve üst aparatlar takılır. Troklar, alete yerleştirilerek
basılır ve zımbalar sabitlenir.(Fotoğraf 5.9)

Fotoğraf 5.9: Zımba basma
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UYGULAMA FAALİYETİ
YGULAMA FAALİYETİ
Kullanılacak Araç ve Gereçler:
12345-

Zımba basma aleti ve aparatları
Kemer troku
Kemer gövdesi
Toka
Tel zımba
İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak toka takınız.

İşlem Basamakları

Öneriler



Köprüyü uçlarından birleştirerek tel
zımba ile zımbalayınız.



Uçların karşılıklı gelmesine dikkat
ediniz.



Tokalık kısmına tokayı
yerleştiriniz.
Tokalığın arasına köprüyü
yerleştiriniz.





Toka dilini dil yuvasından geçiriniz.





Zımba basma aletine uygun aparat
takınız.
Tokalık deliklerine zımbaları
yerleştirerek basınız.



Tokanın amaca ve tekniğe uygun
olarak takılıp takılmadığını kontrol
ediniz.



Tokanın kat yerine oturmasına dikkat
ediniz.
Köprünün birleşme noktasının
tokalığın iç kısmında kalmasına
dikkat ediniz.
Toka dilini dil yuvasına iyice
oturtunuz.
Uygun ve doğru aparat taktığınızdan
emin olunuz.
Zımba delik büyüklüğüne uygun
zımba seçiniz. Zımba basma aletini
kullanırken dikkatli olunuz.
Zımbaların düzgün basılıp
basılmadığını kontrol ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.

B.OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)
Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru ve yanlış olarak değerlendiriniz.
( ) 1- Trok, parçaları birleştirmeye yarar.
( ) 2- Köprü zımbası tokalık zımbalarından önce basılır.
( ) 3- Köprü parçası toka takıldıktan sonra yerleştirilir.
( ) 4- Fildişi tokalar bitkisel tokalar grubuna girer.
( ) 5-Tokanın montaj yeri, tokalık tıraş bitim noktasıdır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız konularla ilgili öğrenme faaliyetlerini
tekrarlayınız. Tamamı doğru ise uygulama testine geçiniz
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PERFORMANS DEĞERLENDİRME
DEĞERLENDİRME
PERFORMANS DEĞERLENDİRME
B. UYGULAMALI TEST
Gerekli araç gereci sağlayarak kemere uygun toka takınız. Bu uygulamayı aşağıdaki
kriterlere göre değerlendiriniz.
AÇIKLAMA
Aşağıda listelenen davranışları, davranışlarınızın her birinde gözleyemediyseniz
HAYIR, gözlediyseniz EVET şeklinde, karşısındaki kutucuğa (X) le işaretleyiniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

Köprüyü uçlarından birleştirerek tel zımba ile
zımbaladınız mı?
Tokalık kısmına tokayı yerleştirdiniz mi?
Tokalığın arasına köprüyü yerleştirdiniz mi?
Toka dilini dil yuvasından geçirdiniz mi?
Zımba basma aletine uygun aparat taktınız mı?
Tokalık deliklerine zımbaları yerleştirerek zımba
bastınız mı?
Tokanın amaca ve tekniğe uygun takılıp takılmadığını
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 DEĞERLENDİRME
PERFORMANS TESTİ (YETERLİK ÖLÇME)
Modül ile kazandığınız kemer yapma yeterliğini ölçmek için bir kemer hazırlayınız.Bu
çalışmayı aşağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1. Ölçü Formu Hazırlamak

Bel ölçüsünü alarak, standart ölçülerle karşılaştırdınız mı?

Standart uzunluğa göre, tokalı ve uçluk parçalarını
ölçülendirdiniz mi?

Modele ve kemer enine uygun toka seçimi yaptınız mı?

Tokalık montaj delik yerlerini ölçülendirdiniz mi?

Alınan ölçüleri ölçü tablosona yazdınız mı?
2. Kemer Kalıbı Çıkarmak

Kalıp çıkarma araç gereçlerini hazırladınız mı?

Ölçüleri model mukavvasına doğru geçirdiniz mi?

Gövde kalıbını , ve tokalık kalıbını ayrı ayrı çıkardınız mı?

Kalıpların üzerine tokalık kıvırma ve dil deliklerini işaretlediniz
mi?

Gövde kalıbının kenarlarına tokalık ve uç kalıbını yerleştirerek
kemer kesim kalıbını hazırladınız mı?

Kalıpları keserken kesim bıçağının ucunun keskin ve sivri
olmasına dikkat ettiniz mi?
3.Kemer Kesimi Yapmak

Derinin uygun yerini tespit ettiniz mi?

Kalıpları deriye ekonomik yerleştirip çizdiniz mi?

Düz kenarların kesimini çelik cetvel ile yaptınız mı?

Kesilen kemerin deliklerini, dil büyüklüğüne uygun açtınız mı?

Köprü parçasını tıraşladınız mı?

Ttoka kıvırma payını, deri kalınlığının yarısı kadar incelikte
tıraşladınız mı?
4.Freze ve Kenar Boyası Yapmak

Freze makinesi genişlik ayarı yaptınız mı?

Kenar boyama makinesi haznesine yeterli miktarda boya
koydunuz mu?

Şerit deriyi önce freze, daha sonra kenar boyama makinesinden
geçirdiniz mi?
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Evet

Hayır

5.Kemer Tokası Takmak

Köprüyü uçlarından tel zımba ile birleştirdiniz mi?

Tokalık kısmına tokayı yerleştirdiniz mi?

Tokalığın arasına köprüyü yerleştirdiniz mi?

Toka dilini dil yuvasından geçirdiniz mi?

Zımba basma aletine uygun aparat taktınız mı?

Tokalık deliklerine zımbaları yerleştirerek bastınız mı?
Hazırladığınız kemerin beklenen niteliklere uygunluğunu kontrol
ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız konularla ilgili öğrenme faaliyetlerini
tekrarlayınız.
Kemer Yapımı modülü faaliyetleri ve çalışmaları sonunda kazandığınız davranışların
değerlendirilmesi için öğretmeniniz size ölçme aracı uygulayacaktır. Bu değerlendirme
sonucuna göre bir sonraki modüle geçebilirsiniz.
Kemer Yapımı modülünü bitirme değerlendirmesi için öğretmeninizle iletişim
kurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ 1 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9

D
D
A
A
C
C
C
A
A

ÖĞRENME FAALİYETİ 2 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Y
D
Y
Y
Y
D
D
Y
D
Y
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ÖĞRENME FAALİYETİ 3 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

D
D
Y
Y
D
D
D
Y
Y
D

ÖĞRENME FAALİYETİ 4 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8

D
Y
Y
Y
D
D
Y
D

ÖĞRENME FAALİYETİ 5 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

D
D
D
Y
D
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ÖNERİLEN KAYNAKLAR
KAYNAKLAR


Kemer ve kemer tokası katalogları



Kemer ve kemer tokası üreten firmaların internet siteleri
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA


GÖKÇESU Zeynep, Deri Teknikleri, Ya-Pa Yayınları, İstanbul 2002.



Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Türk El Sanatları,
Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1993.
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