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AÇIKLAMALAR 
KOD 542TGD278 

ALAN Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi 

DAL/MESLEK Ayakkabı Üretimi  

MODÜLÜN ADI Düz Montaj 

MODÜL TANITIMI 

Bir molyer sayanın kullanıma hazır hâle getirilmesindeki 

bütün temel işlemlerin anlatıldığı bir öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL  

YETERLİK Düz montaj yapmak. 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç  
Gerekli ortam sağlandığında bu modül ile tekniğine 

uygun olarak düz montaj yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Montaya hazırlık yapabileceksiniz. 

2. Ön monta yapabileceksiniz. 

3. Arka monta yapabileceksiniz. 

4. Monta sonrası işlemleri yapabileceksiniz. 

 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım:Saya yumuşatma makinesi, ön monta 

makinesi, arka monta makinesi, poliamid, makine 

çivileri, kesim bıçağı, danalya, yumuşatıcı krem, sıcak 

hava tüneli, sünger, pisterizma makinesi 

Ortam: Atölye ortamı 

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, 

 

Ayakkabı gerek ihtiyaç gerekse moda yönünden hayatımızda vazgeçilmez bir üründür. 

Ayakkabı üretiminde ülkemizde henüz belli standartlara maalesef ulaşılamamıştır. Buna 

rağmen öncelikle İstanbul olmak üzere Konya, İzmir ve Gaziantep’te oldukça ileri 

seviyededir. Bu modül ve siz öğrencilerimiz sayesinde ülkemizde bazı standartların 

oluşturulması mümkün olacaktır. 

 

Ayakkabının istenen kalite niteliklerine uygun olarak üretilmesi, ülkemizdeki ve 

dünyadaki çalışmaların doğru yapılmasına bağlıdır. Bu modülde, makinede yapılan düz 

montajın temelini oluşturan makineler, malzemeler ve teknikler hakkında bilgiler 

verilmektedir. Modül sonunda düz montaj yöntemiyle yapılabilecek ayakkabı sayalarının 

kullanıma hazır hâle getirilmesi için gerekli olan işlemleri uygulama becerisine sahip 

olabileceksiniz. 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ– 1 
 

 
 

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda, gerekli ortam sağlandığında sayanın ön 

montasını yapabileceksiniz. 

 
 

 
 

 

 Çevrenizdeki ayakkabı üreticilerini gezerek ön ve arka monta makinelerini, 

bunları ayakkabı modeline göre nasıl ayarlayıp kullandıklarını ve bütün bu 

işlemleri yaparken nelere dikkat ettiklerini gözlemleyiniz. Gözlemlerinizi rapor 

hâline getirip sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

1. DÜZ MONTAJ 
 

1.1. Tanımı 
 

Molyer, çarık, gova vb. ayakkabı türlerinin makinede kalıba çekilerek yapılması 

işlemine düz montaj denir. Düz montaj, kalıba çekilmeye hazırlanan sayanın ön ve arka 

montasının yapılmasından ibarettir.  

 

1.2. Ön Monta 
 

1.2.1. Tanımı 
 

Ayakkabının milo başlarından buruna kadar olan kısımlarının toplanması işlemine ön 

monta denir. 

 

1.2.2. Saya Ön Yumuşatma Makinesi 
 

 Tanımı 

 

Kalıplamadan önce ayakkabı sayasının burun kısmını nemlendirerek yumuşatan ve 

kalıplamaya hazır hâle getiren makinedir (Resim 1.1). 

ÖĞRENME FAALİYETİ- 1 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 1. 1: Saya ön yumuşatma makinesi 

 

 Elemanları ve görevleri 

 

 Saf su haznesi: Buhar sağlamak amacıyla saf suyun konulduğu kazandır 

(Resim 1.2). 
 

 

Resim 1. 2: Saf su haznesi 

 

 Alüminyum baskı presleri: Sayanın burun kısmının yerleştirildiği 

bölümdür (Resim 1.3). 
 

 

Resim 1. 3: Aliminyum baskı presleri 
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 Rezistans: Isı üreten kısımdır. 

 Termostat: Isı ayarlayıcısıdır. 

 Pnömatik Bağlantı Hortumları: Kompresörden gelen basınçlı havayı 3 

barda dengeleyerek makineye ileten birimdir. 

 

 Ayarları 

 

 Gövdedeki düğmeler yardımıyla ısı ayarlaması yapılır. Deri sayalar için 

yaklaşık 1000 C–1200 C arasında ayarlanır (Resim 1.4). 

 

 

Resim 1. 4: Kontrol paneli 

 

 Isı zaman ayarı yapılmalıdır. Deri sayalarda yaklaşık 10–15 saniye olarak 

ayarlanır (Resim 1.4). 

 Gövdedeki düğmeler yardımıyla buharlaşma ayarı 1000C–2000C 

arasında yapılır (Resim 1.4). 
 

 Saya ön yumuşatma makinesinde dikkat edilecek noktalar 

 

 Isı ayarı fazla veya az olmamalıdır. Aksi hâlde saya yanabilir veya 

yeterince yumuşamayabilir. 

 Basınç ayarının 3 barda tutulmasına özen gösterilmelidir. Fazla basınç, 

pnömatik devrelerin arıza vermesine sebep olabilir. 

 Zaman ayarlarının sayaya uygun yapılmasına dikkat edilmelidir. 

 

 Saya yumuşatmanın önemi 

 

Sayaların kalıba çekilmesi sırasında deri, çekme etkisi altında çatlayabilir, kopabilir 

veya yırtılabilir. Bütün bu ihtimalleri ortadan kaldırabilmek için sayanın kalıba çekilmeden 

önce mutlaka yumuşatma işlemine tabi tutulması gerekir. 
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1.2.3. Ön Monta Makinesi 
 

 Tanımı 

 

Ayakkabının milo başlarından buruna kadar olan kısımlarının toplanması işlemini 

üzerindeki danalyalar, makas ve yapıştırıcı ünitesi yardımıyla yapabilen makinelere ön 

monta makinesi denir (Resim 1.5). 

 

Resim 1. 5: Ön monta makinesi 

 

 Elemanları ve görevleri 

 

 Gövde: Makinenin tüm birimlerini üzerinde barındıran kısımdır. 

 Yapıştırma Ünitesi (İlaçlama): Kalıba uygun çeşitleri vardır. Katı hâlde 

gelen polyester yapıştırıcı bu ünitenin içindeki rezistans yardımıyla 

eriyerek kalıbın alt kısmındaki salpaya (taban astarı) sürülmesi sağlanır 

(Resim 1.6). 

 

Resim 1. 6: Yapıştırma ünitesi 
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 Danalyalar: Günümüz makinelerinde genellikle 7 ile 9 danalya bulunur. 

Sayayı monta paylarından tutarak kalıbın üzerine çekilmesini sağlar 

(Resim 1.7). 

 

 

Resim 1. 7: Danalyalar 

 

 Teflon: Danalyalar sayayı çektikten sonra kalıbın burun şekline uygun 

olan teflon bant gelir. Çekilmiş sayayı kalıp kenarından sıkıca kavrama 

işlemi yaparak sayanın uç kısmının kalıba düzgün sarılmasını sağlar. 

Teflonun kalıbın burun şekline uygun olarak seçilmesi gerekir (Resim 

1.8). 

 

 

?Resim 1. 8: Teflon 

 

 Makaslar: Danalyalar tarafından çekilen sayanın monta paylarını taban 

astarının kenarına doğru iki yandan kıvırarak salpaya yapıştırılmasını 

sağlar (Resim 1.9). 
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Resim 1. 9: Makaslar 
 

 Çekiç: Kalıbın oturtularak yüksekliğinin ve açısının ayarlandığı kısımdır. 

 Baskı Topuzu: Makaslar indikten sonra üst kısımdan ayakkabıya basarak 

monta paylarının kalıba iyice oturmasını sağlar. 

 Arka Presleyici: Kalıbı topuk kısmından destekleyerek ön monta 

işleminin tamamlanmasını sağlar.  

 

Resim 1.10: Arka presleyici 

 Ayarları 
 

 Yapıştırıcı ünitesi (ilaçlama) kalıba uygun seçilmelidir. 

 Danalyalar kalıbın burun şekline göre ayarlanır. 

 Teflon kalıbın burun kısmını saracak şekilde olmalıdır. 

 Makaslar kalıbın şekline uygun olmalıdır. 

 Çekicin yüksekliği ve açısı kalıba göre ayarlanmalıdır. 

 Baskı takozu, kalıbın burun kısmının orta noktasına basacak şekilde 

ayarlanmalıdır. 

 Arka presleyici kalıbın topuk kısmından saracak yükseklikte 

ayarlanmalıdır. 

 

 Kullanılan Yapıştırıcılar 

 

Ön monta makinesinde rulo şeklinde ve katı hâlde bulunan polyester yapıştırıcılar 

kullanılır. 
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Resim 1.11: Polyester yapıştırıcılar 

 

 Ön monta makinesinde dikkat edilecek noktalar 

 

 Makine ayarlarının kalıba ve yapılan modele uygun olmasına dikkat 

edilmelidir. 

 Makine başında çalışırken dikkatli olunmalı, ellerimizi kaptırmamaya 

özen göstermeliyiz.  

 Sayaların çift çift çekilmesine dikkat edilmelidir. 

 Sayaların sağ sol olarak doğru çekilmesine dikkat edilmelidir. 

 Monta sırasında ayakkabının arka yüksekliğine dikkat edilmelidir. 

 Gamba uçlarının birbirine paralel ve bağcık kısmının kalıbın uygun 

konumuna getirilmesine dikkat edilmelidir. 

 Kalıplama sırasında yeterli miktarda yapıştırıcı verilmesine dikkat 

edilmelidir. 

 Sayanın tüm monta paylarının danalyalara tutturulmuş olmasına dikkat 

edilmelidir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Montaya hazırlık yapınız. 

 

 

 Bombeyi takınız. 

 

Resim 1.12 

 

Resim 1.13 

 Monta paylarını tırpanlayınız. 

 

 

Resim 1.14 

 

 Fortu takınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Resim 1.15 

 

 

Resim 1.16 

 

 Astar fazlalıklarını kesiniz.    

 

Resim 1.17 

 

  

Resim 1.18 

 



 

 12  

 Geçici bağcık bağlayınız. 

 

 

Resim 1.19 

 

 Sayayı yumuşatınız. 

 Isı ayarını 100 
0
C, zamanlama ayarını 15 

sn, buharlaşma ayarını 150 
0
C 

ayarlayınız. Fotoğrafta görüldüğü gibi 

baskı preslerinin arasına koyarak 

makineyi çalıştırınız. 

 

Resim 1.20 

 

 Yumuşayan sayayı kalıba takınız. 

 Resimdeki gibi sayayı kalıba takınız.  

 

Resim 1. 21 

 

 Makinenin son kontrolünü yapınız.  Makinenin sağ veya sol ayakkabı için 

ayarlı olup olmadığını, yeterince 

yapıştırıcı verdiğinizi, ayakkabı 

numarasının doğruluğunu son kez kontrol 

ediniz. 
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 Sayalı kalıbı makineye yerleştiriniz. 

 

 Sayanın yüz kısmını ortalayarak, soldaki 

pedala bir kez basarak burundaki ilk üç 

danalya ile sayayı makineye tutturunuz. 

 

 

Resim 1. 22 

 

 

Resim 1.23 

  

 Saya düzgünlük ayarını yapınız. 

 Arka yüksekliğini uygun konumda 

tutunuz. Sol pedala ikinci kez basarak 

diğer danalyaların sayayı tutmasını 

sağlayınız. 

 Gambaların birbirine paralel olmasına, 

bağcık kısmının kalıbın uygun yerinde 

olmasına ve arka yüksekliğine dikkat 

ediniz. 
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Resim 1. 24 

 

 Arka yüksekliğini kontrol ediniz. 

 

 

Resim 1.25 

 

 Yapıştırıcı veriniz. 

 Resimdeki gibi kolu çekerek yeterince 

yapıştırıcı verilmesini sağlayınız. 

 

 

Resim 1.26 

 

 Ön montayı yapınız.  Resimdeki gibi iki kolu çekerek montanın 

yapılmasını sağlayınız. 
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Resim 1.27 

 

 

Resim 1.28 

 

 Ön montası yapılmış sayayı kontrol 

ediniz. 

 Resimdeki gibi sayanın monta paylarının 

kalıbın altındaki salpaya yapışmış 

olmasına ve kenarlarda kırışıklık 

olmamasına dikkat ediniz. 

 

 

Resim 1.29 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

OBJEKTİF TEST (ÖLÇME SORULARI)  

 

Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru veya yanlış olarak işaretleyiniz 

 

1. (….) Makinenin danalya ayarları kalıba göre yapılır. 

2. (….) Kalıplamaya önce arka kısımdan başlanır. 

3. (….) Arka yükseklik = Kalıp numarası + 18 olarak hesaplanır. 

4. (….) Monta paylarının taban astarı ile birleştirilmesinde kullanılan yapıştırıcı poliamid 

olmalıdır. 

5. (….) Saya ön yumuşatma makinesi yalnızca ısı verir. 
 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Objektif testteki cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı 

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

yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz. 

 

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz uygulama testine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST  

 
Bir çift molyer sayayı monta işlemi için hazırlayarak, kalıba çekiniz. Yaptığınız bu 

uygulamayı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.  
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. 
Kalıbı saya yönüne göre çentiklerine dikkat ederek seçtiniz 

mi? 
  

2. 
Sayayı ön yumuşatma makinesinde ısıtarak ön montaya 

hazırladınız mı? 
  

3. Sayayı kalıp üzerine gerdirerek yerleştirdiniz mi?   

4. 
Sayayı ilk üç danalya ile burun kısmından ortalayarak 

makineye tutturdunuz mu? 
  

5. 
Sayanın tamamını danalyalara tutturarak gambaların birbirine 

paralelliğini ve arka yüksekliğini ayarladınız mı? 
  

6. Molyer sayayı istenilen niteliklere göre kalıba çektiniz mi?   

 

 
DEĞERLENDİRME 

 

Uygulamalı testteki cevaplarınızın hepsi “evet” olmalıdır. Eğer hayır cevabınız varsa 

uygulamayı tekrar ediniz. 

 

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ– 2 
 

 
Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda, gerekli ortam sağlandığında sayanın arka 

montasını yapabileceksiniz. 
 

 
 

 

 Çevrenizdeki ayakkabı üreticilerini araştırarak molyer ayakkabı için kullanılan 

arka monta makinelerini, arka yumuşatma makinelerini ve uygulama 

tekniklerini gözlemleyiniz. Gözlemlerinizi rapor hâline getirip sınıfta 

arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

2. ARKA MONTA 
 

2.1. Tanımı 
 

Ayakkabının milo başlarından topuk kısmına kadar olan kısımlarının toplanması 

işlemine arka monta denir 
 

2.2. Saya Arka Yumuşatma Makinesi 
 

2.2.1. Tanımı 
 

Kalıplamadan önce, ayakkabı sayasının arka kısmını nemlendirerek ve yumuşatarak 

kalıplamaya hazır hâle getiren makinedir (Resim 2.1). 

 

 

Resim 2.1:Saya arka yumuşatma makinesi 

ÖĞRENME FAALİYETİ- 2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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2.2.2. Elemanları ve Görevleri 
 

 Su kazanı: Makinenin arka kısmında buhar sağlamak amacıyla suyun 

konulduğu kazandır (Resim 2.2). 

  

Resim 2.2: Su kazanı 

 

 Isı regülatörü: Isı üreten kısımdır. 

 

 Kronometre: Gerekli buhar miktarını ayarlayan kısımdır (Resim 2.3) 

 

Resim 2.3: Şalter ve kronometre 

 

 Buhar ve ısı çıkış haznesi: Sayaların arka kısmının yerleştirildiği yumuşatma 

işleminin yapıldığı kısımdır (Resim 2.4). 
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Resim 2.4: Buhar ve ısı çıkış haznesi 

2.2.3. Ayarları 
 

 Ana şalter açık konuma getirilmelidir. 

 Su haznesinin dolu olmasına dikkat edilmelidir. Damıtılmış su 

kullanılmamalıdır. 

 Isı regülâtörü minimum 80 
0
C, deriler için 120 

0
C ayarlanmalıdır. 

 Kronometreyi % 70 oranında buhar verecek şekilde ayarlanmalıdır. Sentetik 

malzemelerde buhar kullanılmaz.
    

 

 

2.2.4. Saya Arka Yumuşatma Makinesinde Dikkat Edilecek Noktalar 
 

 Yeteri kadar makinede kalan kalıplanmış sayayı makineden almalıyız. Aksi 

halde fazla nemlenen salpa kısalabilir. 

 Makineden alınan ayakkabının arka yüksekliğini tekrar kontrol edilmelidir. 

Genleşmeden dolayı arka yükseklik kayabilir. 

 

2.2.5. Saya Yumuşatmanın Önemi 
 

Ayakkabının arka kısmındaki fortun bulunduğu bölgenin kalıbı daha iyi sarması ve 

monta sırasında bu kısımda kırışıklıkların olmaması için mutlaka bu bölgenin 

nemlendirilmesi gerekmektedir. 

 

2.3. Arka Monta Makinesi 
 

2.3.1. Tanımı 
 

Ayakkabının milo başlarından arkasına kadar olan kısımlarının toplanması işlemini 

üzerindeki danalyalar, sıyırıcılar ve yapıştırıcı ve çivi ünitesi yardımıyla yapabilen 

makinelere arka monta makinesi denir (Resim 2.5). 
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Resim 2. 5: Arka monta makinesi 

 

2.3.2. Elemanları ve Görevleri 
 

 Gövde: Makinenin tüm birimlerini üzerinde barındıran kısımdır. 

 Çivi tankı: Arka monta çivilerinin konulduğu haznedir (Resim 2.6). 

 

 

Resim 2. 6: Çivi tankı ve kanalları 

 

 Çivi kanal yolları: Tanktaki çivilerin ayakkabıya kadar ulaştığı plastik 

hortumlardır (Resim 2.6). 
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 Çivi çekici: Çivilerin ayakkabının altına basınçla birlikte çakılmasını sağlayan 

kısımdır.  

 Danalya: İki adettir. Monta paylarını gerdirilmesi işlemini görür (Resim 2.7). 

 Teflon: Ayakkabının arka kısmından basarak sayanın kalıba iyice oturması 

işlemini görür (Resim 2.7). 

 İlaç memeleri: İki adet ve içleri rezistanslıdır. Katı ve rulo hâlindeki 

yapıştırıcının içlerinden geçerek sıvı bir şekilde salpanın üzerine sürülmesi 

işlemini görür (Resim 2.7). 

 

Resim 2. 7: Kontrol paneli, teflon, ilaç memeleri, piston, sıyırıcılar, danalyalar 
 

 Yan baskı (Sıyırıcılar) : Yapıştırıcı sürüldükten sonra ayakkabının kamara 

kısımlarının üzerine doğru hareket ederek monta paylarının salpaya yapışması 

işlemini görür (Resim 2.7). 

 Piston: Ayakkabının kalıp deliğinden üzerine oturtulan kısımdır. Aşağı yukarı 

hareket ettirilerek baskının ayarlanmasına yardımcı olur (Resim 2.7). 

 Kontrol panelleri: Elektronik bir makine olduğundan yapılacak ayakkabıya 

göre ayarların yapılmasına yardımcı olur. Örneğin, yapıştırıcı ve çivi verilmesi, 

yapıştırıcı sürülecek kısmın boyutları vb (Resim 2.7 ve 2.8). 

 

Resim 2.8: Kontrol panelleri 
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 Ayak pedalı: Monta işlemi sırasında oluşacak hata sırasında işlemlerin acil 

olarak iptal edilmesini sağlar (Resim 2.9). 

 

Resim 2.9: Ayak pedalı 

2.3.3. Ayarları 
 

 Makine ana şalterden açılarak yapıştırıcı sıcaklıklarının uygun erime sıcaklığı 

olan 230 
0
C ‘ye gelmesi beklenir. 

 Bayan ayakkabıları için 37, erkek ayakkabıları için 41 numara sağ kalıplar 

kullanılarak makineye program yapılır. Programın yapılmasındaki işlem sırası 

şu şekildedir: 

 Kalıba göre teflon değiştirilir. 

 Piston aşağı yukarı hareket ettirilerek kalıbın yeterli baskıyı görecek 

kadar yüksekliği ayarlanır. 

 Sıyırıcıların yüksekliği ve açıları kalıba basacak şekilde ayarlanır. 

 Yapıştırıcının ne kadar boyda ve ne kadar kenara sürüleceği ayarlanır. 

 Kontrol panelleri üzerinde çivi çakma pozisyonu ayarlanır. 

 Danalyalar monta paylarından tutacak biçimde yükseklikleri ayarlanır. 

 Çivi çekici ayakkabının arka kısmını saracak biçimde açısal olarak 

ayarlanır. Kaç çivi çakılacaksa o kadar çivi kanalı açılır. 

 Molyer ayakkabı için 41 numara sağ kalıpta bütün bu işlemler yapıldıktan 

sonra diğer numaraları makine kendi beyninde takımlar. Bundan 

sonrasında kaç numara kalıpta ayakkabı yapılacaksa kontrol panelinde o 

numaranın basık olmasına dikkat edilmelidir. 

 

2.3.4. Kullanılan Yapıştırıcılar 
 

Arka monta makinesinde rulo şeklinde ve katı hâlde bulunan poliamid yapıştırıcılar 

kullanılır (Resim 2.10). 
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Resim 2.10: Poliamid yapıştırıcılar 

 

2.3.5. Arka Monta Çivileri 
 

Arka monta makinelerinde 8 mm boyunda çiviler kullanılır. 

 

2.3.6. Arka Monta Makinesinde Dikkat Edilecek Noktalar 
 

 Arka monta makinesinde hem dijital hem de manuel yapılmış olan 

ayarlamaların ayakkabıya uygun olmasına dikkat edilmelidir. 

 Yapıştırıcı sıcak olduğundan ellerle temas edilmemelidir. 

 Kalıplanan ayakkabıyı gözden geçirerek her tarafın uygun şekilde kalıplanıp-

kalıplanmadığı kontrol edilmelidir.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Arka monta makinesini ayarlayınız. 

 41 numara sağ T 100 kalıbını piston üzerine 

oturtarak makineye program yapınız. Bu 

işlemi hafızaya alınız.(Yukarıda ayarlar 

kısmında anlatılan işlemleri yapınız.) 

 

 Astar fazlalıklarını kesiniz. 

 Sayanın arka kısmında saya ile astar 

arasında yapışmayan açık kalan yer varsa 

sayaya zarar vermeden astar fazlalığını 

falçata yardımıyla kesiniz. 

 

Resim 2.11 

 

 Sayayı yumuşatınız. 

 Sayayı resimde görüldüğü gibi, yaklaşık 1 

dk. süreyle arka yumuşatma makinesinde 

bekleterek yumuşatınız. 
 

 

Resim 2.12 

 

 Arka yüksekliğini kontrol ediniz. 

 Isı ve buhar sebebiyle yumuşayan arka 

kısmın yüksekliği değişkenlik 

gösterebileceğinden makineden aldığınız 

sayanın arka kısmının yüksekliğini tekrar 

danalya yardımıyla ayarlayınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

 26  

 

 

Resim 2.13 

 

 Ön montası yapılmış kalıptaki sayayı 

arka monta makinesine yerleştiriniz. 

 Ön montası yapılmış sayalı kalıbı ters 

çevirerek kalıp deliği yardımıyla pistonun 

üzerine oturtunuz. 
 

 

Resim 2.14 

 

 Arka montayı yapınız. 

 Elle kumanda edilen piston üzerindeki 

pedalı kullanarak komutları vererek monta 

işlemini yapınız. 
 

    

Resim 2.15 

 Arka monta sırasında monta çivilerini 

kullanınız. 

 Kontrol panelleri üzerindeki menü 

içersinden monta çivilerinin açık olmasına 

dikkat ediniz. 
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 Çıkan kalıplanmış sayayı kontrol 

ediniz. 

 Kalıplanan sayayı makineden alarak açık 

kalan yer olup olmadığını kontrol ediniz. 

 

 

Resim 2.16 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 
OBJEKTİF TEST (ÖLÇME SORULARI)  

 
Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru veya yanlış olarak işaretleyiniz 

 

1. (….) Saya arka yumuşatma makinesinin sıcaklığı deriler için 120
 0
C olmalıdır. 

2. (….) Arka monta yapılmadan önce sayanın yumuşatılmasına gerek yoktur. 

3. (….) Arka monta makinesinin ayarları molyer saya için 41 numara sağ kalıba göre 

yapılır. 

4. (….) Arka monta makinesinde 15 mm boyunda çiviler kullanılır. 

5. (….) Arka monta makinesinin sıcaklığı en uygun 230 
0 
C olmalıdır. 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Objektif testteki cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı 

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

yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz. 

 

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz uygulama testine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST 

 

Ön montası yapılmış bir çift molyer sayanın arka monta işlemini yapınız. Yaptığınız 

bu uygulamayı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. 
Ön montası yapılmış sayalı kalıbı arka yumuşatma 

makinesine koyarak yumuşattınız mı? 
  

2. 
Arka yumuşatma sonunda arka yüksekliğini kontrol ettiniz 

mi? 
  

3. 
Arka monta makinesini T 100 kalıba göre programlayıp 

ayarladınız mı? 
  

4. 
Kontrol paneli üzerindeki menüyü kullanarak çivi çakma 

işlemini açtınız mı? 
  

5. 
Arka monta makinesinin sıcaklığının 230 

0
C’ ye gelmesini 

beklediniz mi? 
  

6. Molyer sayayı istenilen niteliklere göre kalıba çektiniz mi?   

 
 

DEĞERLENDİRME 

 

Uygulamalı testteki cevaplarınızın hepsi “evet” olmalıdır. Eğer hayır cevabınız varsa 

uygulamayı tekrar ediniz. 

 

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ– 3 
 

 

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda, gerekli ortam sağlandığında ön ve arka 

montası yapılmış sayayı ayakkabı hâline getirebileceksiniz. 
 

 
 

 

 Çevrenizdeki ayakkabı üreticilerini araştırarak monta sonrasında kullanılan 

pisterizma makinelerini, elemanlarını, pisterizma yapılması sırasında dikkat 

edilecek noktaları inceleyerek gözlemlerinizi rapor hâline getirip sınıfta 

arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

3. MONTA SONRASI İŞLEMLER 
 

3.1. Pisterizma (Dövüştürme) Makineleri 
 

3.1.1. Tanımı 
 

Ayakkabının alt kenarlarının (piyanta) zımpara öncesinde belirgin hâle gelmesini ve 

alttaki fazlalıkların alınmasını sağlayan makineye pisterizma makinesi denir (Resim 3.1). 

 

 

Resim 3.1: Pisterizma makinesi  

ÖĞRENME FAALİYETİ- 3 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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3.1.2. Elemanları ve Görevleri 
 

 Gövde: Makinenin tüm birimlerini üzerinde barındıran kısımdır. 

 Bilezikler: Dövüştürme işini yapan kırıldığında değiştirilebilen metal 

aksamlardır (Resim 3.2). 

 

Resim 3.2: Bilezikler 
 

 Arka Burun Çekici: Kırışıklık (blato) ezilmesi işini gören rezistanslı kısımdır 

(Resim 3.3). 

 

Resim 3.3: Arka burun çekici 
 

3.2. Pisterizma Yaparken Dikkat Edilecek Noktalar 
 

 Öncelikle ayakkabının alt tarafındaki salpayı tutan çivilerin mutlaka sökülmüş 

olmasına dikkat edilmelidir. 

 Ellerimizi hareketli dönen bileziklere değdirmemeliyiz. 

 Ayakkabının piyanta kısımların bileziklere temas etmemesine özen 

gösterilmelidir. 

 Ayakkabının çivi ile monta edilmiş arka kısmını bileziklerle temas etmemesine 

özen gösterilmelidir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kalıplanmış sayaya yumuşatıcı krem 

sürünüz. 

 Kalıplanmış olan sayaya fırına koymadan 

önce kalıbın şeklini daha da iyi alabilmesi 

için sünger yardımıyla yumuşatıcı (soft ) 

krem sürünüz. 

 

Resim 3. 4 

 Taban astarı çivilerini sökünüz. 

 Danalyanın arka kısmıyla veya resimdeki 

gibi çivi sökme aparatıyla salpaya çakılı 

olan çivileri sökünüz. 
 

 

Resim 3. 5  

 Sıcak hava tünelinden geçiriniz. 

 Resimdeki gibi deri sayalar için 150
0
C 

olarak ayarlanmış fırından ayakkabıları 

geçiriniz. 

 

Resim 3. 6 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Resim 3. 7 

 Pisterizma yapınız. 

 Resimde görüldüğü gibi pisterizma 

işlemini yapınız. 

 Sadece kamara ve burun kısmına bu 

işlem uygulanır. 

 

Resim 3. 8 

 

 

Resim 3. 9 

 Üste atınız. 

 Resimde görüldüğü gibi taban ve 

sayadaki yapıştırıcıları aktif hâle 

getirerek üste atma işlemini 

gerçekleştiriniz. 
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Resim 3.10 

 

   

Resim 3.11 

 

 Finisaj yapınız. 

 Daha önceki modülde edindiğiniz bilgiler 

ışığında ayakkabının finisajını yapınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

OBJEKTİF TEST (ÖLÇME SORULARI)  

 

Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru veya yanlış olarak işaretleyiniz. 

 

1. (….) Kalıplanmış sayaya yumuşatıcı krem sürülmesi uygun değildir. 

2. (….) Taban astarı çivileri ayakkabı fırına girmeden önce sökülmelidir. 

3. (….) Deri sayalarda fırının sıcaklığı 100 
0
C olmalıdır. 

4. (….) Pisterizma işlemi ayakkabının topuk kısmına yapılmaz. 

5. (….) İmalatın son aşamasında ayakkabıya finisaj işlemi uygulanır. 
 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Objektif testteki cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı 

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

yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz. 

 

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz uygulama testine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST  

 

Ön ve arka montası yapılmış bir çift molyer sayanın monta sonrası işlemlerini yapınız. 

Yaptığınız bu uygulamayı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Kalıplanmış sayaya yumuşatıcı krem sürdünüz mü?   

2. Taban astarı çivilerini söktünüz mü?   

3. Ayakkabıları sıcak hava tünelinden geçirdiniz mi?   

4. Burun ve kamara bölümlerine pisterizma yaptınız mı?   

5. Üstesini attıktan sonra uygun finisaj yaptınız mı?   

 

 
DEĞERLENDİRME 

 

Uygulamalı testteki cevaplarınızın hepsi “evet” olmalıdır. Eğer hayır cevabınız varsa 

uygulamayı tekrar ediniz. 

 

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer Modül Değerlendirme’ye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Düz Montaj modülü faaliyetleri ve araştırma sonunda; kazandığınız bilgi ve becerileri 

ölçme soruları ile değerlendiriniz. Bu değerlendirme sonucuna göre bir sonraki modüle 

geçebilirsiniz. 
 

Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru ve yanlış olarak işaretleyiniz. 

 

1. (….) Saya ön monta makinesinde kalıplanmadan önce derinin çatlamaması ve 

kırılmaması için yumuşatılmalıdır. 

2. (….) Ön monta makinesindeki yapıştırıcı sıcaklığının 190 
0
C olması yeterlidir. 

3. (….) Ön monta makinesindeki yapıştırıcı ünitesi, teflon ve makaslar kalıplanacak 

sayaya uygun olmalı gerekiyorsa değiştirilmelidir. 

4. (….) Ön monta makinesinde kullanılan yapıştırıcı cinsi polyesterdir. 

5. (….) Ön monta makinesindeki danalyalar kullanılacak kalıbın burun kısmından milo 

başlarına kadar saracak şekilde manuel olarak ayarlanmalıdır. 

6. (….) Ön monta işlemi bittikten hemen arka monta işlemi yapılmalıdır.  

7. (….) Arka monta makinesinde poliamid yapıştırıcılar kullanılır. 

8. (….) Arka monta makinesine program yapılırken molyer sayalar için 40 numara sağ 

kalıp kullanılır. 

9. (….) Arka monta makinesinde 8 mm boyunda bakır çiviler kullanılmalıdır. 

10. (….) Arka monta makinesinde yapıştırıcı sıcaklığı 230 
0
C olmalıdır. 

11. (….) Arka monta makinesinde kalıplanan ayakkabı ilk olarak sıcak hava tünelinden 

geçirilir. 

12.  (….) Fırının sıcaklığı deri sayalar için 150 
0
C olmalıdır. 

13. (….) Fırından geçen ayakkabılar pisterizma işlemine tabii tutulur. 

14. (….) Pisterizma işlemi ayakkabının tüm alt kısmına uygulanır. 

15. (….) Pisterizma işleminden sonra ayakkabının alt kısmı zımparalanarak taban atma 

işlemlerine geçilir. 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Sorulara verdiğiniz cevapları cevap anahtarıyla karşılaştırınız. 

 

Bu modül kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı belirleyiniz. 

 

Yanlış cevaplandırdığınız sorularla ilgili öğrenme faaliyetinde ilgili konuya dönünüz. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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YETERLİK ÖLÇME  
 

SORU: Bir çift molyer sayanın bütün hazırlık işlemlerini, monta makinelerini 

kullanarak monta işlemlerini ve monta sonrası işlemlerini tekniğine uygun olarak yapınız. 

Yaptığınız uygulamaları aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. 
Saya ön yumuşatma makinesinin ayarlarını uygun olarak yaptınız 

mı?   
  

2. 
Ön monta için hazırlanmış sayaları ön yumuşatma makinesinde 

yumuşattınız mı? 
  

3. 
Yumuşamış olan sayayı soğumasına fırsat vermeden kalıba 

giydirdiniz mi? 
  

4. 
Makinedeki ilk üç danalya ile tutturarak sayayı kalıba ortaladınız 

mı? 
  

5. 
Daha sonra tüm danalyalara tutturarak arka yüksekliğini ve 

düzgünlüğünü kontrol ettiniz mi? 
  

6. İlaçlama haznesine yeterince yapıştırıcı gelmesini sağladınız mı?   

7. 
Ön montasını yaptığınız kalıplanmış sayanın her tarafının 

yapışmış olup olmadığını ve düzgünlüğünü kontrol ettiniz mi? 
  

8. Ayakkabıları çift olarak arka arkaya monta yaptınız mı?   

9. 
Saya arka yumuşatma makinesinin ayarlarını düzgün olarak 

yaptınız mı?  
  

10. 
Ön montası yapılmış sayaları arka yumuşatma makinesinde 

yeterince yumuşattınız mı? 
  

11. 
Arka monta makinesini T 100 kalıp için programlayarak tüm 

ayarları kalıba uygun şekilde yaptınız mı? 
  

12. 
Arkaları yumuşamış olan sayaların arka yüksekliklerini kontrol 

ettiniz mi? 
  

13. Sayaların arka montalarını tekniğine uygun olarak yaptınız mı?   

14. Arka monta yapılması esnasında makinede çivi kullandınız mı?   

15. Arka montası yapılmış sayaları kontrol ettiniz mi?   

16. Arka montası yapılmış sayalara yumuşatıcı krem sürdünüz mü?   

17. Taban astarı çivilerini söktünüz mü?   

18. 
Fırın sıcaklığını 150 

0
C’ ye ayarlayarak ayakkabıları çift olarak 

fırından geçirdiniz mi? 
  

19. 
Fırından geçirilen ayakkabıların burun ve kamara kısımlarını 

pisterizma işlemine tabi tuttunuz mu? 
  

 



 

 39  

DEĞERLENDİRME 

 

Yapılan değerlendirme sonunda hayır cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız modülü tekrar ediniz. 

 

Bütün cevaplarınız evet ise modülü başarı ile tamamladınız, tebrik ederiz.  

 

İlgili kişi ile iletişim kurarak bir sonraki modüle geçiniz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

Sorular Cevaplar 

1. D 

2. Y 

3. D 

4. Y 

5. Y 

 
ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

Sorular Cevaplar 

1. D 

2. Y 

3. D 

4. Y 

5. D 

 
ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

Sorular Cevaplar 

1. Y 

2. D 

3. Y 

4. D 

5. D 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI 

 

Sorular Cevaplar 

1. D 

2. Y 

3. D 

4. D 

5. D 

6. Y 

7. D 

8. Y 

9. D 

10. D 

11. Y 

12. D 

13. D 

14. Y 

15. D 
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KAYNAKÇA 
 

 

KAYNAKÇA 


