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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Bilgi çağında özellikle geliĢmiĢ ülkelerin üzerinde önemle durdukları ve giderek daha
fazla kaynak ayırdıkları sektör eğitimdir. Bilim ve teknolojideki geliĢmelere paralel olarak
eğitimde kaliteyi yükseltmek, gençlerimize ileri sanayi toplumunun gerektirdiği bilgi, beceri
ve davranıĢları kazandırmak millî eğitimimizin temel amaçlarından biridir.
Ayakkabı geçmiĢten günümüze insanların en temel ihtiyaçlarından birisidir. Ġnsanlar
her dönemde ayağını soğuk, sıcak, yağmur ve çamurdan koruyacak bir giyeceğe ihtiyaç
duymuĢlardır. Günümüzde nüfus artıĢı ve insanların satın alma gücü ile doğru orantılı olarak
doğru ölçülerde, kaliteli malzemelerden yapılmıĢ, estetik ve modaya uygun ayakkabıya
duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır.
Ülkemiz sanayisinde ayakkabı üretiminde çalıĢacak, kalifiye eleman sıkıntısı
çekilmektedir. Bu alanda büyük bir boĢluk olduğu inkâr edilemez. Büyük firmaların bazıları
bu açığı gidermek için bu alandaki eğitime büyük destek vermektedirler.
Bu modül Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi alanının Ölçü Alma modülü ile birlikte
temel modüllerinden birisidir. Bu alanda eğitime baĢlayan her öğrencinin bilmesi gereken
temel bilgileri kapsamaktadır. Kalıp profilini çıkarabilmek için gerekli olan temel bilgileri;
kalıp bantlama, kalıp üzerindeki temel noktaları iĢaretleme ve standart form yapma
becerilerini kazanacaksınız. Kazanacağınız bu beceriler iĢ hayatınızda sizlere rehberlik
yapacaktır.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 1
AMAÇ
Verilen bilgiler doğrultusunda gerekli ortam sağlandığında kalıp bantlayabileceksiniz.

ARAġTIRMA
ARAġTIRMA


Model, ıstampa kitaplarından ve yabancı kaynaklardan kalıp profili çıkarma
yöntemleri ile ilgili araĢtırma yapınız.



Bu konuyla ilgili kaynak kitapları ve dokümanları okuyunuz.

1. KALIP BANTLAMA
1.1. Model
1.1.1. Tanımı
Model denince yazlık ve kıĢlık ayakkabı modelleri gibi bir sınıflandırma akla gelebilir.
Ayakkabının sayasının Ģekli ve üretim yöntemine göre de sınıflandırma yapılabilir. (molyer,
gova, çarık ayakkabı, rok, kaliforniya, atom ayakkabı modelleri vb.)
Model, ayakkabıyı meydana getiren parçaları ve bu parçaların birbirleri ile birleĢme
Ģeklinin gösterilmesine denir. Örneğin, gova sayası tek parçadır (Resim 1.1). Molyer ve çarık
ise dil, gamba ve yüzden oluĢur. Ancak molyer ayakkabıda dil ile yüz birlikte, tek parçadır
ve gamba yüzün üstüne gelir (Resim 1.2). Oysa çarıkta dil yüzden ayrıdır. Yüz gambaların
üstündedir. Bu açıklamaları yaptıktan sonra Ģu tanımları da yapmak gerekir:

ġekil 1.1: Gova ayakkabı modeli

ġekil 1.2: Molyer ayakkabı modeli

Modelist (modelci): Ayakkabı modelini tasarıma göre kalıp üzerine oturtan, modelin
ıstampalarını ve takımlamasını yapan kiĢidir.
Tasarım: Ayakkabının kâğıt üzerindeki resimsel çizimine denir.
Tasarımcı: Ayakkabının resmini çizen, boyamasını yapan ve koleksiyon hazırlayan
kiĢidir.
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Istampa: Ayakkabı sayasını oluĢturan parçaların kartondan hazırlanmıĢ Ģablonlarıdır.
Istampa çıkarma: Ġlgili kalıbın profilini çıkarmak ve bu profil üstüne istenilen
modeli bazı ölçülerden yararlanarak çizmek, gerekli payları verip kartondan kesmek ve
takımlamaktır.

1.1.2. Önemi
Ayakkabı üreten iĢletmeler, yazlık ve kıĢlık olmak üzere yılda iki defa yeni modeller
hazırlarlar. ĠĢletmenin olanakları ve pazarlama politikasına bağlı olarak model sayısı değiĢir.
2-3 model yapan iĢ yerleri yanında 150- 200 modelden koleksiyon hazırlayan firmalara
rastlamak mümkündür. Özgün ve doğru ölçülere sahip ayakkabıların üretimi model
sayesinde gerçekleĢir. Üretilen ayakkabıların Ģeklinin, görünüĢünün ve özelliklerinin her
ayakkabıda standart olabilmesi için standart bir Ģeklin ve ölçülerin kullanılması gerekir.

1.1.3. Modelin Belirlenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar
Modelin belirlenmesinde
gerekmektedir:











aĢağıdaki

maddelerin göz

önünde

bulundurulması

Cinsiyet: Erkek kadın ya da çocuk kim için yapılacağı belirlenmelidir.
YaĢ: YaĢlı, genç vb. hangi yaĢ grubuna hitap ettiği göz önünde
bulundurulmalıdır.
Ġklim: Ayakkabının satıĢa sunulacağı bölgenin iklimi düĢünülmelidir.
Gelenek ve görenekler: Ayakkabının satılacağı halk kesiminin gelenekleri ve
görenekleri düĢünülmelidir.
Moda: Modelin yapılacağı yılın moda akımları ve trendler takip edilmelidir.
Coğrafi yapı: Bölgenin yapısı bilinmeli yani kırsal kesim, Ģehir vb. bunların
yanında bölge dağlık veya düz bir yapıya mı sahip bilinmelidir.
Fiyat: Modelin hangi fiyat aralığında olması gerektiği belirlenmelidir.
Sezonu: Yazlık, kıĢlık, mevsimlik gibi ölçütler düĢünülmelidir.
Giyileceği mekân: Gece ayakkabısı, günlük ayakkabı vb. durumlar
düĢünülmelidir. Bu belirtilen hususlara göre tasarım yaptırılır veya
kataloglardan yapılması düĢünülen ayakkabı modeli belirlenir.
Üretim kolaylığı: Modelci modeli belirlerken üretim durumunu da düĢünmek
zorundadır.

1.1.4. Kalıp Seçimi
Belirlenen ayakkabı modeline en uygun kalıp belirlenir ve kalıpçıya ayakkabı modeli
verilerek bu modelden ayakkabının kalıbının yapılması sağlanır.

1.1.5. Modelcilik Araç ve Gereçleri
Model çıkartırken Ģu araç gereçlerden yararlanılır:

4



Kesim lastiği: Istampaları keserken masa vb. zarar vermemek ve kesim
bıçağının çabuk körlenmesini engellemek amacıyla kullanılan levhalardır.
Resim 1.1‟de kesim lastiği görülmektedir.

Resim 1.1: Kesim lastiği






Kesim bıçağı: Ayakkabı üretiminde ıstampa, saya ve astar malzemelerini
kesmek için kullanılan çelik malzemelerden yapılmıĢ alettir. Resim 1.4.‟te
kesim bıçağı gösterilmiĢtir.
Masat: Bıçakların ağızlarını eğe (limaki) ile doğru bir açıda açtıktan sonra
bıçağın kenarlarında kalan çapakların (kıla) ve pürüzlerin alınmasında
kullanılan sert elmas tozlardan imal edilmiĢ alettir. Resim 1.4.‟te masat
gösterilmiĢtir.
Üçgen eğe: TalaĢ kaldırarak metal yüzeylerin düzeltilmesi çapaklarının
alınması, istenilen biçim ve ölçüye getirilmesi gibi çeĢitli tesviye iĢlemlerinde
kullanılan üç yüzeyinde de diĢler bulunan Ģekil verilecek malzemeden daha sert
bir malzemeden yapılmıĢ alete denir. Resim 1.2‟de üçgen eğe gösterilmiĢtir.

Resim 1.2: Kesim bıçağı, üçgen eğe ve masat







Ayakkabıcı mezurası: Bir tarafı milimetrik sisteme göre düzenlenmiĢ diğer
tarafı Fransız ve Ġngiliz ölçü sistemine göre düzenlenmiĢ ölçme aletine denir.
Resim 1.5‟te ayakkabıcı mezurası gözükmektedir.
Rolet: Modelin çizgilerini kartona aktarmak için kullanılan alettir. Resim
1.3‟te rulet gösterilmiĢtir.
Cetvel: Modelcilikte genellikle çelik cetvel kullanılmaktadır. Cetvelin bir tarafı
milimetrik diğer tarafı Ġngiliz ölçü sistemi olan inç sistemine göre
düzenlenmiĢtir. Ölçme düzgün çizgiler çizmek için kullanılır. Resim 1.3‟te
cetvel gösterilmiĢtir.
Biz: Sivri ucu çelik malzemeden olan ıstampalar üzerindeki kanalları ve izleri
oluĢturmak için kullanılan alettir. Resim 1.3‟te biz gösterilmiĢtir.
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Resim 1.3: Mezura, cetvel, biz ve rolet



Kalıp: Ölçü Alma modülünde tanımlandığı gibi sayanın üzerine monte edildiği
ve sayanın ayakkabı Ģeklini alması için kullanılan çeĢitli malzemelerden
üretilmiĢ ayağa benzeyen gereçtir. Resim 1. 4‟te kalıp gözükmektedir.

Resim 1 4: Kalıp



Istampa bandı: Kalıbı sarmak (maskeleme) için kullanılan selüloz türevli bir
tarafı yapıĢkan malzemeli esneme özelliği diğer bantlara göre az olan gereçtir.
Resim 1.5 ‟te ıstampa bandı gösterilmiĢtir.

Resim 1.5: Istampa bandı




KurĢun kalemler (HB ve 2B): Modeli çizme ve kopyalama iĢlemlerinde
kullanılan karbon türü malzemelerden üretilmiĢ gereçlerdir. Resim 1.8‟de
kalemler gösterilmiĢtir.
Silgi ve kalemtıraĢ: Resim 1. 6‟da silgi ve kalemtıraĢ gösterilmiĢtir.

Resim 1.6: KurĢun kalem, silgi, kalemtıraĢ
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Pistole: Istampalardaki çeĢitli eğri çizgilerin düzgün olarak çizilmesinde
kullanılır. Resim 1.7‟de pistole gösterilmiĢtir.



Açıölçer: Istampalar üzerinde çeĢitli açıların ölçülmesi ve çizilmesinde
kullanılır. Resim 1.7‟de açıölçer gösterilmiĢtir.



Gönye: Çizgi taĢıma ve düzgün çizgilerin çizilmesinde kullanılır. Resim 1.7‟de
gönye gösterilmiĢtir.

Resim 1.7: Pistole, açıölçer ve gönye



Pergel: Ölçü taĢıma ve iz yapma iĢlemlerinde kullanılan alettir. Resim 1.8‟de
pergel gösterilmiĢtir.

Resim 1.8: Pergel



Ökçe merdiveni: Kalıbın ökçe yüksekliğini cm veya pont cinsinden tespit
etmek için kullanılan alettir. Resim 1.9‟da ökçe merdiveni gözükmektedir.

Resim 1.9: Ökçe merdiveni



Sabit ölçü taĢıma uçları:1 mm‟den 20 mm‟ye kadar sabit uçlardır. Ġz yapma
ve ölçü taĢıma iĢleri için kullanılır. Resim 1.10‟da sabit ölçü taĢıma uçları
gözükmektedir.
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Resim 1.10: Sabit ölçü taĢıma uçları





YapıĢtırıcı: Resim 1.11‟de yapıĢtırıcı gösterilmiĢtir.
Bant: Resim 1.11‟de bant gösterilmiĢtir.
Karton ve mukavva: Istampaları elde etmek için kullandığımız kâğıt türü
malzemedir. Resim 1.12‟de kartona örnek gösterilmiĢtir.

Resim 1.11: Bant ve yapıĢtırıcı

Resim 1.12: Karton

1.2. Kalıp Bantlama (Maskeleme)
1.2.1. Tanımı
Kalıbın ıstampa bandı vb. herhangi bir gereç ile kaplanması (sarılması) iĢlemine
maskeleme denir.

1.2.2. Amacı
Ayakkabının sayasının, tabanının, taban astarının ve mostrasının yapılabilmesi için
kalıbın yüzey büyüklüğünün ve Ģeklinin bilinmesi gerekir.

1.2.3. ÇeĢitleri
Maskeleme çok çeĢitli yöntemlerle yapılabilir. AĢağıda bu yöntemlerden kısaca
bahsedeceğiz.
1.2.3.1. Bantlama
Piyasada kalıba yapıĢtırılmak üzere iki tip malzeme kullanılmaktadır. Ambalaj kâğıdı
ve bir tarafı yapıĢkanlı, enli plastik banttır (ıstampa bandı).
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Istampa bandı uygun Ģekilde kullanılırsa esnemesi oldukça azalmaktadır. Bu yüzden
kalıp profilinin çıkarılmasında ambalaj kâğıdına ya da diğer malzemelere göre daha
kullanıĢlı olan ıstampa bandı tercih edilmektedir. Bantlama iĢlemi için genellikle üç çeĢit
bant kullanılır. Bunlar:




2 cm enindeki bant ile bantlama: Bu bant genellikle iç dıĢ yüzü bant ile
kaplamak için kullanılır. Resim 1.15‟de 2 cm enindeki bant gözükmektedir.
5 cm enindeki bant ile bantlama: Bu bant genellikle sadece dıĢ yüzü
bantlamak için kullanılır.
10 cm enindeki bant ile bantlama: Bu bant da 5 cm enindeki bant gibi sadece
dıĢ yüzü bantlamak için kullanılır.

Bantlama genellikle iki Ģekilde yapılmaktadır. Bunlar:


Ġç DıĢ Yüz Bantlama

Kalıbın hem iç hem de dıĢ yüzünün bantlanması yöntemidir. Bu yöntemin yapılıĢ
sırası aĢağıdaki gibidir:


Ġç dıĢ yüze atkı bantları yapıĢtırmak: Konturpuan noktasından baĢlayıp iç dıĢ
tarak çizgisinin ortasından geçmelidir. Resim 1.13 ve 1.14‟te iç ve dıĢ yüzlere
atkı bantlarının nasıl atıldığı gösterilmiĢtir.

Resim 1.13: Kalıbın dıĢ yüzünde atkı bandı
bandı



Resim 1.14: Kalıbın iç yüzünde atkı

Kalıp alt ve üst kenarını bant ile kapatmak: Bandın yarısı kalıp alt yüzeyinde
yarısı da saya yüzeyinde olmalı. Resim 1.15 ve 1.16‟da kalıbın alt ve üst
kenarını bant ile kapatma gösterilmiĢtir.

Resim 1.15: Kalıbın üst kenarının kapatılması
kapatılması
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Resim 1.16: Kalıbın alt kenarının



Burundan baĢlanarak yüz ortasına kadar kalıbı kaplamak: Kalıbın bir alt
kenarından diğer bir alt kenarına doğru resim 1.17‟ de görüldüğü gibi tek parça
hâlinde yapıĢtırılmalıdır. Bu iĢlem resim 1.18‟de görüldüğü gibi kalıbın yüz orta
noktasına kadar tekrarlanmalıdır. Bantlar birbirleri üzerine bant kalınlığının
yarısı kadar binmelidir.

Resim 1.17: Bantlamaya baĢlama Ģekli
bantlanması



Resim 1.18: Burun bölgesinin

Yüz ortasında kalıp üst noktasına kadar iç ve dıĢ yüzü bantla kaplamak:
Yüz ortasından itibaren kalıp iç ve dıĢ yüzü bir içten bir dıĢtan bantlanmaya
baĢlanmalıdır. Bu iĢlem kalıp üst noktasına kadar yapılmalıdır. Resim 1.19‟da
bu bölgenin bantlanması ve bantların durumu gösterilmiĢtir.

(a)

(b)
Resim 1.19: Yüz ortası arasındaki bantlama



Kalıp üst noktasından arka orta eksene kadar bantla kaplamak: Bu
kısımda bant kalıp üst kenarına doğru binme miktarı artırılmalı, kalıp alt
kenarında binme miktarı azaltılmalıdır. Bu bölgenin bantlanması esnasında
bantlar kalıp alt kenarına dik olmalıdır, bant bir içe bir dıĢa üst üste binecek
Ģekilde yapıĢtırılır. Resim 1.20 a ve b‟de kalıp üst kenarından arka orta eksene
kadar bant ile kaplamak gösterilmiĢtir.
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(a)

(b)

Resim 1.20: Kalıp üst kenarından arka orta eksene kadar kaplama

(a)

(b)

(c)

Resim 1.21: Bant üzerine çizgi çizip inceltme, ön ve arka orta bulma



Ön ve arka ortayı bantla bulmak: Kalıbın bütün yüzeyleri bantlanır. Ön ve arka
orta için kesim lastiğine bant yapıĢtırılır. Bant ortasına cetvelle uzunlamasına
çizgi çizilir ve çizginin her iki kenarı 5 mm daraltılır. Burun ortası, üst nokta
ortası, oturma noktası ve kalıp üst ortası iĢaretlenir. Ġnceltilen bant bu noktalar
referans alınarak yapıĢtırılır. Resim 1.21 a, b ve c‟de bant çizme ve inceltme ile
ön orta bulma Ģekli gösterilmiĢtir. Ön ve arka düzgünce elle de çizilebilir.



Yalnızca DıĢ Yüz Bantlama

Kalıbın sadece dıĢ yüzünün bantlanması yöntemidir. Bu yöntem ise çabuk ve pratik
bir Ģekilde kalıp profili elde etmek için kullanılır. Kalıp dıĢ yüzüne kalıp altından baĢlanarak
birbiri üstüne 20 mm binecek Ģekilde üç adet uzunlamasına bant atılır. Yüz ortasına gelecek
yere çentik atılır. Bu çentiğin üstüne boĢluk kapatılacak Ģekilde yama yapılır. Resim 1.22‟de
dıĢ yüz bantlama aĢamalar hâlinde gösterilmiĢtir.
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Resim 1.22: DıĢ yüz bantlamanın aĢamaları

Resim 1.23: Vakumlama makinesi ve uygulama Ģekli

1.2.3.2. Vakumlama
Bu metot esnek fakat uzama yapmayan PVC‟den plastik bir profil yapılmasıdır. Resim
1.25-a‟da makine, b‟de ise uygulama Ģekli gösterilmiĢtir. Makineyi kullanırken aĢağıdaki
adımların takip edilmesi gerekir.


Kalıp pozisyonu: Kalıp alt kenarı temiz olmalıdır. Kalıp ökçe yüksekliğine
uygun olarak oturma basma noktası üzerinde olacak Ģekilde yerleĢtirilmelidir.



Plastik tabaka: Plastik tabaka kalıbın kavislerinde kırıĢıklıklar oluĢturmaması
için yeterli yumuĢaklığa ve kalınlığa gelene kadar ısıtılmıĢ olmalıdır.



Profilin elde edilmesi: Malzemenin kalıba sarılması esnasında kalıp ile plastik
arasında hava kabarcıkları oluĢmaması için elle veya pompa ile kalıp üzerine
düzgün Ģekilde sıvanır. Hava kabarcıkları kalırsa eğer elde edilen profilde
yırtılmalar oluĢabilir. Hava kabarcıklarını kolay Ģekilde çıkarabilmek için
kamara bölgesi kesilmelidir.

12

ġekil 1.3: Vakumlama yöntemi ile elde edilen kalıp profili, çentikler ve delikler



Sonraki aĢama: Formun düzlem yüzeye yatırılmasıdır. Form yüzey
kaybetmemeli ve çarpılma olmamalıdır. Düzlem hâle getirilmeden önce Ģekil
1.5„teki gibi çentikler atılmalıdır. Çentiklerin bitim yerlerine yırtılma
oluĢmaması için delikler konulmalıdır. Deliklerin yerleri iyi ayarlanmalıdır.
Çentikleme iĢleminden sonra standart form oluĢturma ve kesim prosedürleri
uygulanır. Bu Ģekil kullanılamayacağı için iki plaka arasına plastik form, karbon
kâğıdı ve kopyalanacak kâğıt yerleĢtirilerek preslenir. Bu Ģekilde kalıp formu
kâğıda aktarılmıĢ olur. Plastik form düzlem hâle getirilmeden önce modelin
tasarım çizgileri eklenebilir.

1.2.3.3. Kalıbı Kâğıt ile Kaplama Yöntemi
Kalıp profili elde etme yöntemlerinden biri olan bu yöntem son yıllarda maskeleme
bandı kullanılmaya ağırlık verilmesi neticesinde pek fazla kullanılmamaktadır. Bu yöntemde
iyi sonuç elde edilebilmesi için çok tecrübeli ve beceriye sahip olunması gereklidir. Bu
yöntemin iĢlem basamakları:

ġekil 1.4: Kalıp üzerinde ön ve arka orta çizgileri
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Ön ve arka çizgilerin çizilmesi: Ġlk adım kalıp üzerine ön ve arka ortanın
çizilmesidir. Çizim zor olursa maskeleme bandı kullanarak bu çizgiler
çizilebilir. ġekil 1.4‟te ön ve arka orta gösterilmiĢtir.
Kâğıdın kalıba tutturulması: Kâğıt ön ve arka orta, monte kenarında 25 mm
fazlalık olacak Ģekilde kalıba tutturulur.
Kâğıdın çentiklenmesi: Kâğıdın kalıp üzerinde arka kavise, kamara (bel)
bölgesine gelecek kısmına ve ön orta çizgi üzerinde konturpiye ile burunda en
yüksek bölge arasına gelen kısmına çentikler yapılır. Bu çentikler kâğıdın bu
bölgeleri iyi sarabilmesi için yeterli uzunlukta olmalıdır. ġekil 1.5‟te çentik
yerleri ve Ģekilleri gösterilmiĢtir.

ġekil 1.5: Kâğıt üzerine yapılan çentikler ġekil 1.6: Kâğıt üzerindeki çivilerin pozisyonu



Kâğıdın kalıp Ģeklini alması: Kâğıdı kalıba sarabilmek için ġekil 1.6‟daki gibi
üç veya dört noktadan monte çivileri çakılır. Birinci çivi kalıbın ortasına,
ikincisi arka kısma ve ön kısma da bir veya iki tane çivi çakılır.



Kalıp profilinin elde edilmesi: Kâğıt ön orta çizgi ile aynı hizada olacak
Ģekilde katlanır. Arka kavis içinde aynı iĢlem yapılır. Kâğıdın kalıp alt kenarına
gelen kısmına da iz yaptırılır. Formu kalıptan sökmeden önce belirli bir yere iç
dıĢ iĢareti yapılır. ġekil 1.7‟de profilin kalıp üzerinde elde edilmesi
gösterilmiĢtir.



Formun kesilip kalıptan sökülmesi: Form kenarları kalıp profilini verecek
Ģekilde ön, arka ve kalıp alt kenarından kesilir ve fazlalıklar temizlenir. Kesim
iĢleminin kolay yapılabilmesi için belirtilen yerler kurĢun kalemle çizilmelidir.
Sonra kâğıt kalıp üzerinden sökülür.

ġekil 1.7: Profilin kalıp üzerinde elde edilmesi
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ġekil 1.8: Profil üzerindeki detaylar



Kontrol etme ve detayları yazma: Kâğıt kalıp alt kenarına tekrar yatırılarak
uzunluk kontrolü yapılır. Daha sonrada bütün bilgiler (iç/dıĢ, numara, kalıp
numarası ve tarih) üzerine yazılır. Bu prosedür kalıbın diğer yüzü için
tekrarlanır. ġekil 1.8‟de profilin üzerinde detaylar gösterilmiĢtir.

Kâğıt ile elde edilen profillerde olabilecek hatalar Ģunlardır:




Oturma noktasının alt kısmında bozulma: ġekil 1.9‟da oturma noktasındaki
bozulma gösterilmiĢtir.
Burun Ģeklinde bozulma: ġekil 1.10‟da burun Ģeklindeki bozulma gösterilmiĢtir.
Arka kaviste bozulma: ġekil 1.11‟de arka kavisteki bozulma gösterilmiĢtir.

ġekil 1.9: Oturma noktasındaki bozulma

ġekil 1.10: Burun Ģeklindeki bozulma

ġekil 1.11: Arka kavisteki bozulma

Bütün bu olabilecek hatalar bu yöntemin tekrar edilmesi ile aĢılır. Tecrübe arttıkça bu
yöntem daha iyi sonuç verir. Zor tecrübe kazanılmasına rağmen güvenilir ve istikrarlı bir
yöntemdir. Bir avantajı da ağız çizgisinin montejda esnemeden kolay Ģekilde yerine
oturmasıdır.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ

UYGULAMA FAALĠYETĠ
Kalıbı bantlayınız.
ĠĢlem Basamakları
 Kalıbın dıĢ yüzüne atkı bantlarını
yapıĢtırınız. Resim 1.24‟teki gibi
yapınız.

Öneriler

 Konturpuan noktasından baĢlayıp dıĢ
tarak çizgisinin ortasından geçmelidir.

Resim 1.24

 Kalıbın iç yüzüne atkı bantlarını
yapıĢtırınız. Resim 1.25‟teki gibi
yapınız.
 Konturpuan noktasından baĢlayıp iç
tarak çizgisinin ortasından geçmelidir.

Resim 1.25

 Kalıbın alt ve üst kenarların bantlayınız.
Resim 1.26 ve 1.27‟deki gibi yapınız.

 Bandın yarısı kalıp alt yüzeyinde yarısı
da saya yüzeyinde olmalıdır.

Resim 1. 26

Resim 1. 27

 Burundan baĢlayarak yüz ortasına kadar
bantlayınız. Resim 1.28 ve 1.29‟daki
gibi yapınız.
 Bantlama esnasında yarım Ģekilde bant
üst üste gelmelidir.

Resim 1. 28

Resim 1. 29
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 Yüz ortasından kalıp üst noktasına kadar
iç ve dıĢ yüzü bantlayınız. Resim 1.30
ve 1.31‟deki gibi yapınız.

Resim 1.30

Resim 1.31

 Kalıp üst noktasından arka orta eksene
kadar bantlayınız. Resim 1.32 ve
1.33‟teki gibi yapınız.
 Bu kısımda bant kalıp üst kenarına
doğru binme miktarı artırılmalı, kalıp alt
kenarında binme miktarı azaltılmalıdır.

Resim 1.32

Resim 1.33

 Ön ve arka ortayı bantlayınız. Resim
1.34 ve 1.35‟teki gibi yapınız.

Resim 1.34

Resim 1.35
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) iĢareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Değerlendirme Ölçütleri
Kalıbın dıĢ yüzüne konturpuan noktasından ve tarak çizgisinin
ortasından geçecek Ģekilde atkı bantlarını yapıĢtırdınız mı?
Kalıbın iç yüzüne konturpuan noktasından ve tarak çizgisinin
ortasından geçecek Ģekilde atkı bantlarını yapıĢtırdınız mı?
Kalıbın alt ve üst kenarlarını düzgün bir Ģekilde bantladınız mı?
Burundan baĢlayarak yüz ortasına kadar kırıĢtırmadan bantladınız
mı?
Yüz ortasından kalıp üst noktasına kadar iç ve dıĢ yüzü
kırıĢtırmadan bantladınız mı?
Kalıp üst noktasından arka orta eksene kadar bindirme
miktarlarına dikkat ederek bantladınız mı?

Evet

Hayır

Ön ve arka ortayı düzgün bir çizgi hâlinde bantladınız mı?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler
doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

( ) Ayakkabıyı meydana getiren parçaların Ģekline ve bu parçaların birbirleri ile
birleĢme Ģekline “model” denir.
( ) Molyer modeli erkek ayakkabılarında yüz, gambanın üstüne biner.
( ) Ayakkabı oluĢturan parçaların deriden hazırlanmıĢ parçalarına “ıstampa” denir.
( ) Bir tarafı milimetrik sisteme göre diğer tarafı Fransız ve Ġngiliz ölçü sistemine
göre düzenlenmiĢ ölçü aletine ayakkabıcı mezurası denir.
( ) Kalıbın bant vb. herhangi bir gereçle kaplanması (sarılması) iĢlemine
“maskeleme” denir.
( ) Bantlama iç dıĢ yüz veya yalnızca dıĢ yüzü bantlama Ģeklinde yapılabilir.
( ) Kalıbı kâğıt ile kaplama yönteminin bir avantajı da ağız çizgisinin montajda
esnemeden kolay bir Ģekilde oturmasıdır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 2
AMAÇ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 2

Kalıp üzerindeki temel noktaları iĢaretleyebileceksiniz.

ARAġTIRMA


Farklı Ģekillerdeki ve farklı numaralardaki kalıpların temel noktalarını bularak
birbiri ile kıyaslayınız.

2. KALIP ÜZERĠNDEKĠ TEMEL
NOKTALAR

ġekil 2.1: Kalıp üzerinde ön ve arka orta

2.1. Ön ve Arka Orta



Ön orta: Kalıbın ön yüzeyinde orta kısımdan geçtiği kabul edilen eksen
çizgisine ön orta çizgi denir.
Arka orta: Kalıbın arka yüzeyinde orta kısımdan geçtiği kabul edilen eksen
çizgisine denir. ġekil 2.1‟de ön ve arka orta gösterilmiĢtir.

2.2. Oturma Noktası
Kalıbın arka ortasından çizilecek bir çizginin kalıbın tabanı ile buluĢtuğu noktadır.
Oturma noktası ġekil 2.2‟de S ile gösterilmiĢtir.
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ġekil 2.2: Oturma noktası

2.3. Konturpuan (Fort) Noktası
Ayakkabının arka yüksekliğini belirleyen noktadır. Arka orta çizgi üzerinde oturma
noktasından itibaren standart kalıp uzunluğunun 1/5‟i kadar alınan yüksekliğe denilmektedir.
Diğer bir söyleniĢ Ģekli ise fort noktasıdır. Konturpuan (fort) noktası ġekil 2.3‟de c ile
gösterilmiĢtir.

ġekil 2.3: Konturpuan (fort) noktası

2.4. Arka Yükseklik
Ayakkabının arka yüksekliğidir. Ġki Ģekilde bulunur. Birinci yöntemde arka orta çizgi
üzerinde oturma noktasından itibaren kalıp numarasına 18 mm ilave edilerek bulunur. Diğer
yöntemde ise bayan kalıplarında konturpuan noktasından 6 mm yukarıya iĢaretlenir. Erkek
kalıplarında 10 mm iĢaretlenir. Resim 2.1‟de arka yükseklik B ile belirtilmiĢtir.

Resim 2.1: Arka yüksekliğin iĢaretlenmesi
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2.5. Milo BaĢları
Milo baĢları çeĢitli yöntemlerle bulunabilir. Bu yöntemler Ģunlardır:


1. yöntem: Kalıp tabanı yukarı gelecek Ģekilde (Kalıp tabanı zemine
paraleldir.), önce dıĢ yüz daha sonra iç yüz düĢey düzlem bir yüzeye yaslanır.
Bu pozisyonda iken kalıbın ön tarafında düzlem yüzeye temas eden noktalar
milo baĢlarıdır. Bu noktalar iĢaretlenir. ġekil 2.4‟te milo baĢlarının bulunması
gösterilmiĢtir.

ġekil 2.4: Milo baĢlarının düĢey düzlemde bulunması



2. yöntem de analitik yöntemdir.

SKU= Standart kalıp uzunluğu (ST)
Standart kalıp uzunluğu, bir kalıbın numarasına bağlı olarak olması gereken
uzunluktur. Standart kalıp uzunluğu değiĢmez. Fakat kalıp uzunluğu kalıbın burun Ģekline
göre standart kalıp uzunluğundan farklı olabilir. Bu fark kalıbın tarak çizgisinin önünde
olmalıdır. Burada kalıbın standart uzunluğu esas alınacaktır. Örneğin, 42 numara bir kalıbın
standart uzunluğu 280 mm‟dir. Yine 42 numara sivri burunlu bir kalıbın kalıp uzunluğu 280
mm‟den daha uzun olabilir.
O: Basma noktası, Oturma noktasından itibaren alt eksen üzerinde
T: Burun ortası S: Oturma noktası O= (SKU-10)x2/3 sonuç mm‟dir. TS: Kalıp
ekseni Mi= O + 10 mm Mi: Ġç milo
Md= O – 10 mm
Md: DıĢ milo
Örnek: Standart kalıp uzunluğu 300 mm olan kalıbın dıĢ milo baĢını bulunuz.
Çözüm:
SKU= 300 mm
O= SKU-10 x 2/3= 300  10 

2
= 193.3 mm
3

Mi= O + 10 = 193.3 + 10 = 203,3 mm
Md= O – 10 = 193.3 – 10 = 183,3 mm
Sonuç olarak O-B uzunluğu 193,3 mm‟dir.
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ġekil 2.5: Milo baĢlarını analitik yolla bulma



3. yöntem: Bu aĢağıdaki formüle göre ve ġekil 2.6‟ya göre uygulanır.

SKU: Kalıp uzunluğu

Md= (SKU–10) 

2
3

Md: DıĢ milo

ġekil 2.6: DıĢ milo baĢını bulma



4. yöntem: Bu yöntemde aĢağıdaki formüle göre ve ġekil 2.7‟ye göre uygulanır.
Standart kalıp uzunluğunu mm olarak tespit edilir.
Ardından Md=
(SKU+10)x2/3 mm formülü kullanılır. (Md: DıĢ milo baĢı, SKU: Standart kalıp
uzunluğu)

Örnek: Standart kalıp uzunluğu 280 mm olan kalıbın dıĢ milo baĢını bulunuz.
SKU= 280 mm Md= (SKU+10)x2/3= (280+10)x2/3=290x2/3=193.3 mm

ġekil 2.7: DıĢ milo baĢının kalıp çevresinden bulunması

Eğer bu dört yöntem ile bulunan milo baĢları aynı noktayı verirse bu kalıp doğru bir
kalıp demektir. Bu yöntem resim 2.8‟de gösterilmiĢtir.
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2.6. Tarak Çizgisi
Kalıplarda birkaç çeĢit tarak çizgisi çizme ve kontrol etme yöntemi vardır. Bu
yöntemler:

Resim 2.2: Tarak çizgisinin çizilmesi



Ayakkabıcı mezurası iç ve dıĢ milo baĢlarını birleĢtirecek Ģekilde kalıbın
yüzüne sarılır. Mezuranın burun yönündeki kenarından oynatılmadan ıstampa
bandının üstüne gelen bölüm çizilir. Aynı milo baĢları kullanılarak bir baĢka
Ģekilde de çizilebilir. Resim 2.2‟de tarak çizgisinin çizilmesi gösterilmiĢtir.



Mezura iç milo baĢında ön kenardan dıĢ milo baĢında da arka kenardan
yaslanarak tarak çizgisi mezuranın ön kenarından çizilir.

2.7. Yüz Ortası
Tarak çizgisinin ön orta çizgiyi kesmiĢ olduğu noktadır (Resim 2.11). Yüz ortası
noktasını konturpuan (fort) noktasından standart kalıp uzunluğunun %70‟ini kalıbın dıĢ
yüzünden ölçerek kontrol ediniz. Resim 2.3‟te yüz ortası gösterilmiĢtir.

Resim 2.3: Yüz ortası

2.8. Ayak Üst Noktası
Ayakkabının üst noktasıdır. Ön orta çizgi üzerinde yüz ortasından kalıp tepe noktasına
doğru standart kalıp uzunluğunun ¼‟ü kadar ölçülüp iĢaretlenen noktadır. Resim 2.4‟te ayak
üst noktası gösterilmiĢtir.
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Resim 2.4: Ayak üst noktası

2.9. AĢık Kemiği Alt Noktası
Ayağın aĢık kemiğinin alt noktasını ifade eder. Bu nokta ayakkabı için çok önemli
noktalardan biridir. Ayakkabının ağız kenarı bu noktanın üstüne çıkarsa ve ağız kenarı ped,
sünger vb. herhangi bir malzeme ile yumuĢak hâle getirilmemiĢ ise ayağı rahatsız eder. Bu
nokta Resim 2.5‟te gösterilmiĢtir.
A: AĢık kemiği yüksekliği A= Standart kalıp uzunluğu/5 formülü ile hesaplanır.
U: A noktasının kalıp alt kenarı üzerinde izdüĢümünün oturma noktasına uzaklığı
U= Standart kalıp uzunluğu/4 formülü ile hesaplanır.

Resim 2.5: AĢık kemiği alt noktası

2.10. Basma Noktası
Kalıp ökçe yüksekliğine uygun olarak yerleĢtirildikten sonra kalıbın ön kısmının
zemine temas ettiği noktaya basma noktası denir. Basma noktası kalıp alt yüzeyinde iki milo
baĢı arası mezura ile birleĢtirildiğinde kalıp alt ekseninin kesmiĢ olduğu noktadır. Bir de Ģu
Ģekilde bulunur: Kalıp alt ekseni üzerinde oturma noktasından baĢlanarak standart kalıp
uzunluğunun 2/3‟ü kadar ölçülüp iĢaretlenirse bulunan bu nokta basma noktasıdır.
Resim 2.6‟da basma noktası gösterilmiĢtir.
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Resim 2.6: Basma noktası
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Kalıp üzerindeki gerekli noktaları iĢaretleyiniz.
ĠĢlem Basamakları
 Ön ve arka orta çizgileri çiziniz.
 Konturpuan (fort) noktasını
iĢaretleyiniz
 Arka yüksekliği iĢaretleyiniz.
 DıĢ ve iç milo baĢlarını bulunuz.
 Tarak çizgisini çiziniz.
 Yüz ortasını belirleyiniz.
 Ayak üst noktasını iĢaretleyiniz.
 AĢık kemiği alt noktasını iĢaretleyiniz.

Öneriler
 Öğrenme faaliyeti 2.1‟deki bilgiye göre
çiziniz.
 Öğrenme faaliyeti 2.3‟teki bilgiye göre
hesaplayıp iĢaretleyiniz.
 Öğrenme faaliyeti 2.4‟teki bilgiyi
hatırlayınız ve iĢaretleyiniz.
 Öğrenme faaliyeti 2.5‟deki dört yönteme
göre milo baĢlarını kontrol ediniz ve
iĢaretleyiniz.
 Öğrenme faaliyeti 2.6‟daki bilgiyi
hatırlayıp tarak çizgisini çiziniz.
 Öğrenme faaliyeti 2.7‟deki bilgiyi
hatırlayınız ve yüz ortası kontrol edip
iĢaretleyiniz.
 Ayak üst noktasını öğrenme faaliyeti
2.8‟deki bilgiyi hatırlayıp iĢaretleyiniz.
 Öğrenme faaliyeti 2.9‟daki bilgiye göre
hesaplayıp iĢaretleyiniz.

KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) iĢareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Değerlendirme Öçütleri
Ön ve arka orta çizgileri düzgün bir çizgi hâlinde çizdiniz mi?
Konturpuan (fort) noktasını ölçülere göre iĢaretlediniz mi?
Arka yüksekliği ölçüye göre iĢaretlediniz mi?
DıĢ ve iç milo baĢlarını tekniğine göre buldunuz mu?
Tarak çizgisini milo baĢlarından geçecek Ģekilde çizdiniz mi?
Yüz ortasını tarak çizgisi ve ön orta çizgiye göre belirlediniz mi?
Ayak üst noktasını ölçüsüne göre iĢaretlediniz mi?
AĢık kemiği alt noktasını ölçülerine uygun olarak iĢaretlediniz
mi?

Evet

Hayır

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler
doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

( ) Ayakkabının ağız çizgisi kalıp üzerindeki temel noktalardandır.
( ) Milo baĢların birleĢtiren çizgi tarak çizgisidir.
( ) Arka yükseklik, numara + 18 mm veya konturpuan + ( erkekler için 10 mm,
bayanlar için 6 mm ) Ģeklinde bulunur.
( ) Yüz ortası ön orta eksenin kalıp alt kenarını kesmiĢ olduğu noktadır.
( ) AĢık kemiği alt noktası, ayakkabının dıĢ ağız kenarının ayağa vurmasını
engellemek için gereklidir.
( ) Kalıbın ökçeye temas ettiği nokta basma noktasıdır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 3
ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 3
AMAÇ
Ġç ve dıĢ standart formları oluĢturabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Ġnternetten arama motorları vasıtası ile ayakkabı ölçü sistemlerini araĢtırınız.



Konu ile ilgili kaynak kitapları okuyunuz.

3. STANDART FORM YAPMA AġAMALARI
3.1. Bandı Kalıptan Sökme Tekniği
Bandı kalıptan sökmeden önce fazlalık bantların temizlenmesi ve bazı çizgilerin
kesilmesi gerekir. Bu yapılması gerekenler Ģunlardır:



Kalıp alt ve üst kenarı iz yaptırılır.
Sonraki aĢama bant bu kenarlardan kesim bıçağı ile düzgün Ģekilde ( Emniyet
açısından kesim bıçağını tutan el parmaklarımızdan en az bir tanesi kalıba temas
etmelidir.) kesilir. Pratik ve hızlı bir Ģekilde bu iĢlemi yapabilmek için bazı
firmalarda bu temizleme iĢlemi eğe yardımı ile yapılmaktadır. Bu iĢlem eğenin
düzgün Ģekilde kullanılmaması durumunda kalıbı bozmaktadır. Bu yüzden
eğitim aĢamasında eğe ile temizlik yapma Ģekli kullanılmamalıdır. Bu Ģekilde
kalıp alt ve üst yüzeyi temizlenmiĢ olur. Resim 3.1‟de kalıp alt ve üst
kenarlarını kesme iĢlemi gösterilmiĢtir.

Resim 3.1: Kalıp alt ve üst kenarını kesip temizleme

29



Bu aĢamadan sonra bant ön ve arka orta çizgilerden kesilir. Resim 3. 2-a ve b‟de
bandın ön ve arka ortadan kesilmesi gösterilmiĢtir.

a

b
Resim 3.2: Bandın ön ve arka ortadan kesilmesi



Kalıp burundan baĢlanarak bantlandığı için yine burundan baĢlanarak çok yavaĢ
bir Ģekilde mümkün olduğu kadar bant esnetilmemelidir. Önce dıĢ yüzden
sökülür. (Bandı sökmeden önce üzerindeki tarak çizgisi, konturpuan (fort) veya
arka yükseklik ve çizilmiĢse eğer modelin çizgilerinin son durumu kontrol
edilir.) Resim 3.3‟te bandın sökülmesi gösterilmiĢtir.

Resim 3.3: Bandın kalıptan sökülmesi

3.2. Bandı Kartona YapıĢtırma Tekniği
Bandı kalıptan sökmeden önce yaklaĢık olarak kalıbın sığacağı büyüklükte karton
hazırlanır. Bandı kartona yapıĢtırırken aĢağıdaki iĢlem sırası takip edilmelidir:




Bant tarak çizgisinin ortasından ve konturpuan (fort) noktasından veya arka
yükseklik noktasından iki el ile tutulur. ( Bant bu pozisyonda çok gergin veya
gevĢek olmamalıdır.) Bant sonra bu iki noktadan kartona yapıĢtırılır. Bu iki
nokta arası parmak, kalem, kesim bıçağı vb. bir aletin kavisli kenarı ile kartona
yapıĢtırılır. Resim 3.4‟te bu pozisyon gösterilmiĢtir.
Tarak çizgisi parmak veya herhangi bir alet vasıtası ile kartona kendi hâlinde
yapıĢtırılır. Resim 3.5‟te tarak çizgisinin yapıĢtırılması gösterilmiĢtir.
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Resim 3.4 Bandı tutuĢ pozisyonu



Resim 3.5 Tarak çizgisinin yapıĢtırılması

Daha sonra burun tarafındaki en uç nokta normal Ģekilde (yukarı veya aĢağı
çarpıtılmadan ) tutulur. Burun tarafı gerdirilerek (KırıĢmalar kendi hâlinde
bırakılmalıdır.) yapıĢtırılır. Resim 3.6‟da bandın burun tarafının yapıĢtırılması
gösterilmiĢtir.

Resim 3.6: Bandın burun tarafının yapıĢtırılması Resim 3.7: Tepe noktasını tutturulması




Bant kalıp tepe noktasından tutulur ve sağa sola çarptırılmadan yapıĢtırılır.
Resim 3.7‟de bu tutuĢ ve yapıĢtırma pozisyonu gösterilmiĢtir.
Bandın arka kısmı ve arka kavis yavaĢ bir Ģekilde düzgün bir Ģekilde yedirilerek
yapıĢtırılır. Resim 3.8‟de arka kavisin yapıĢtırılması gösterilmiĢtir.

Resim 3.8: Arka kavisin yapıĢtırılması

Resim 3.9: Konturpiye bölgesinin
kırıĢtırılarak yapıĢtırılması
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Bandın konturpiye bölgesi düzgün bir Ģekilde kırıĢtırılarak veya kesikler
atılarak yapıĢtırılır. Resim 3.9‟da konturpiye bölgesinin kırıĢtırılarak
yapıĢtırılması gösterilmiĢtir
Bu iĢlem kalıbın diğer yüzü için de tekrar edilir.

3.3. Standart Form Yapım Tekniği
Bant kesildi, söküldü ve kartona yapıĢtırıldı. Sıra standart form oluĢturmaya geldi.
Standart form oluĢturmak için aĢağıdaki iĢlemlerin yapılması gerekir.

3.3.1. DıĢ Form
Kalıbın dıĢ yüzünden sökülüp karton üzerinde elde edilen forma dıĢ form denir.
Karton üzerindeki dıĢ yüz bandı kenarlarından düzgün bir Ģekilde kesilir. Yüz ortasına, dıĢ
milo baĢına ve konturpuan noktasına çentikler atılır. Resim 3.10‟da bir dıĢ form örneği
gösterilmiĢtir. Elde edilen bu formun üzerine Ģu bilgiler yazılır. Hangi model olduğu, dıĢ
form, kalıp numarası, kalıbın hangi ayakkabı numarası olduğu, tarih ve formu çıkaran kiĢinin
ismi
Örneğin,
Gova DıĢ Form
Kalıp nu.: 2160
No: 37
Tarih: 5.6.2006
Ġsmail DURMAZ

Resim 3. 10: DıĢ form

3.3.2. Ġç Form
Kalıbın iç yüzünden sökülüp karton üzerinde elde edilen forma iç form denir. Kalıp
yine aynı Ģekilde bant kenarlarından kesilir. Yüz ortası ve konturpuan noktasına çentikler
atılır. Resim 3.11‟de iç form örneği gösterilmiĢtir. Üzerine dıĢ formda olduğu gibi Ģu bilgiler
yazılır. Hangi model olduğu, iç form, kalıp numarası, kalıbın hangi ayakkabı numarası
olduğu, tarih ve formu çıkaran kiĢinin ismi
Örneğin,
Gova Ġç Form
Kalıp nu.: 2160
Nu.: 37
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Tarih: 5.6.2006
Ġsmail DURMAZ

Resim 3.11 Ġç form

3.3.3. Ara Form
Kalıp profilinin kalıp alt kenarında iç dıĢ farkları ile gösterildiği forma ara form denir.
DıĢ form baĢka bir kartona kopya edilir. Bu çizgilerin üzerine iç form ters çevrilir ve yüz
ortası ve konturpuan çentiklerinden hizalanır ve çizilir. Daha sonra ġekil 3.1‟deki gibi kalıp
alt kenarında burun ile dıĢ milo baĢı ve kamara bölgesindeki iç dıĢ çizgileri aynen bırakılır
veya bir miktar düzeltme yapılır. Bunun haricindeki yerlerde farklı iç dıĢ çizgilerinin
ortasından geçen yeni bir düzeltme çizgisi çizilir. Form bu yeni çizgilerden kesilir. Elde
edilen bu form ara formdur. Üzerine Ģu bilgiler yazılır:
Gova Ara Form
Kalıp nu.: 2160
Nu.: 37
Tarih: 5.6.2006
Ġsmail DURMAZ

ġekil 3.1: Ara form
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3.3.4. Standart Form
Kalıp profilinin model çizgileri ve monte payları ile birlikte gösterildiği forma standart
form denir. Ara form baĢka bir kartona kopya edilir. (Model çizgileri varsa onlar da kopya
edilir yoksa model bazı temel noktalara bağlı kalınarak çizilir.) Model çizgileri temel
noktalara göre kontrol edilir. (Bandı kalıptan kartona indirirken bazı yerlerde bozulmalar
olma ihtimali çok yüksektir.)Düzeltmeler yapılır. Ön orta çizgi yüz ortası ile burun noktası
arasında düz bir çizgi hâline getirilir( Simetri çizgisi hâline getirilir.). Monte yöntemi ile
üretilen ayakkabılar için monte payları verilir. Monte payları, bayan ayakkabıları için
burunda 12–14 mm, oturma noktasında 18–20 mm, erkek ayakkabıları için burunda 14–16
mm, oturma noktasında 20–22 mm olacak Ģekilde düzgün bir dağılım olacak Ģekilde monte
payları verilir. Arka kavis de Ģekil 3.2‟deki gibi (Arka yükseklik 1 mm içeriye alınır ve kalıp
alt kenarında 3 mm dıĢarı çıkılır.) bir düzeltme yapılır. Formun üzerine de bilgiler
yazılmalıdır.

ġekil 3.2: Standart form
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Ġç ve dıĢ standart formları oluĢturunuz.
ĠĢlem Basamakları
 Bandı kalıp üzerinde ön ve arka ortadan
kesiniz. Resim 3.12 ve 3.13‟e bakarak
yapınız.

Öneriler

 Öğrenme Faaliyeti 3.1‟deki bilgiye göre
uygulayınız.

Resim 3.12

Resim 3.13

 DıĢ yüzün bandını burundan arkaya
doğru sökünüz. Resim 3.14‟e bakarak
yapınız.
 Öğrenme Faaliyeti 3.1‟deki tekniğe göre
sökünüz.

Resim 3.14

 Bandı kartona yapıĢtırınız. Resim 3.15‟e
bakarak yapınız.
 Öğrenme Faaliyeti 3.2‟deki bilgiyi
hatırlayıp tarak çizgisini çiziniz.
Resim 3.15

 Aynı iĢlem iç yüz bandında tekrar  Öğrenme Faaliyeti 3.2‟de verilen
ediniz.
tekniğe göre uygulayınız.
 Ġç ve dıĢ yüz formlarından ara form elde
ediniz. Resim 3.16‟daki formu yapınız.
 Öğrenme Faaliyeti 3.3‟te verilen tekniğe
göre yapınız.
Resim 3.16

 Averajları alıp monte payı veriniz.

 Öğrenme faaliyeti 3.3‟de verilen tekniğe
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Standart formu oluĢturunuz.
Resim 3.17‟deki formu yapınız.

göre uygulayınız.

Resim 3.17

KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) iĢareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Bandı kalıp üzerinde ön ve arka ortadan güvenlik kurallarına göre
kestiniz mi?
2. DıĢ yüzün bandını burundan arkaya doğru yırtmadan ve bandı
esnetmeden söktünüz mü?
3. Bandı kartona yapıĢtırdınız mı?
4. Aynı iĢlem iç yüz bandında tekrar ettiniz mi?
5. Ġç ve dıĢ yüz formlarından yüz orta noktası ve konturpuan
noktasındaki çentikleri çakıĢtırarak ara form elde ettiniz mi?
6. Averajları alıp ölçülere göre monte payı verip standart formu
oluĢturunuz mu?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler
doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.

2.
3.
4.
5.

( ) Bant kalıptan sökülmeden önce üzerinde tarak çizgisi, konturpuan (fort) noktası
veya arka yükseklik noktası ve model kalıp üzerinde çizilmiĢse model çizgileri
bulunmalıdır.
( ) Bandı kalıp üzerinde keserken temizlerken emniyet açısından ayak
parmaklarından en az birisinin kalıba temas etmesi gerekir.
( ) Bant kartona yapıĢtırılırken çok kuvvetli Ģekilde çekiĢtirilip esnetilmemelidir.
( ) Ara form yaparken kalıp alt kenarında iç dıĢ farkı gözetilmeden ortalama
alınmalıdır.
( ) Monte payı bayan ayakkabı modelleri için burunda 12mm, oturma noktasında 20
mm‟dır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
ĞERLENDĠRME
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Yüzün gambaların üstüne bindiği ayakkabı modeli aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Molyer (Gibson)
B) Rok
C) Çarık (Oxford)
D) Gova

2.

Ayakkabı modelini tasarıma göre kalıp üzerine oturtan, ıstampaları ve takımlamayı
yapan kiĢiye ne denir?
A) Modelist (Modelci)
B) Tasarımcı
C) Sayacı
D) Montecı

3.

AĢağıdakilerden hangisi modelin belirlenmesinde dikkat edilecek hususlardan biri
değildir?
A) Üretim kolaylığı
B) Deri kalınlığı
C) Giyilecek mekân
D) Fiyatı

4.

“Ayakkabının kâğıt üzerindeki resimsel çizimidir.” Bu tanımlama aĢağıdakilerden
hangisine aittir?
A) Model
B) Istampa
C) Tasarımcı
D) Tasarım (Dizayn)

5.

AĢağıdakilerden hangisi modelcilik araç ve gereçlerinden değildir?
A) Kesim bıçağı
B) Karton
C) Pergel
D) TıraĢ makinesi

6.

Kalıp maskelemek (sarmak) için kullanılan selüloz türevli bir tarafı yapıĢkanlı esneme
özelliği fazla olmayan gerece ne denir?
A) Kalıp
B) Mezura
C) Istampa bandı
D) Rulet

38

7.

AĢağıdakilerden hangisi maskeleme ( kalıbın kaplanması ) yöntemlerinden değildir?
A) Bantlama
B) Vakumlama
C) Kalıbı neopren ile kaplama
D) Kâğıt ile kaplama

8.

AĢağıdakilerden hangisi kalıbı bant ile maskeleme iĢleminde kullanılan bant
türlerinden değildir?
A) 20 cm enindeki bant
B) 10 cm enindeki bant
C) 5 cm enindeki bant
D) 2 cm enindeki bant

9.

AĢağıdakilerden hangisi kâğıt ile kaplama yönteminde oluĢabilecek bir hatadır?
A) Kamara boĢluğundaki bozulma
B) Arka kavisteki bozulma
C) Konturpiyede bozulma
D) Kalıp üst kenarındaki bozulma

10.

Vakumlama yönteminde plastik tabakanın form hâline getirilmesi esnasında açılan
çentiklerin daha fazla yırtılmasını engellemek için aĢağıdakilerden hangisi
yapılmalıdır?
A) Çentik bitimine delik açma
B) Çentik bitimine çentik açma
C) Çentik bitimini kalemle iĢaretleme
D) Hiç çentik açmama

11.

AĢağıdakilerden hangisi kalıp üstündeki temel noktalardan değildir?
A) Ön orta
B) Arka orta
C) Maskarat noktası
D) Oturma noktası

12.

“Kalıbın arka ortasından çizilecek bir çizginin kalıbın tabanı ile buluĢtuğu noktadır.”
Bu ifade neyi tanımlamaktadır?
A) Ön orta
B) Milo baĢı
C) Konturpuan
D) Oturma noktası

13.

42 numara kalıbın uzunluğu 28 cm‟dır. Analitik yönteme göre bu kalıbın iç milo
baĢının oturma noktasına kalıp alt ekseni üzerindeki uzaklığı ne kadardır?
A) 190 mm
B) 100 mm
C) 170 mm
D) 250 mm
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14.

Konturpuan (fort) noktası aĢağıda verilenlerden hangisi ile hesaplanır?

1
10
2
B) SKU 
3
1
C) SKU 
2
1
D) SKU 
5
A) SKU 

15.

Ayakkabı arka yüksekliğini hesaplarken aĢağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
A) N+18 mm
B) Bayanlarda konturpuan + 6 mm
C) Bayan ve erkeklerde konturpuan + 50 mm
D) Erkeklerde konturpuan + 10 mm

16.

Yüz ortasının kontrolünü kalıbın konturpuan noktasından kalıbın dıĢ yüzünü
kullanarak aĢağıda verilenlerin hangisini kullanarak kontrol edebiliriz?
A) SKU‟nun % 90‟ını
B) SKU‟nun % 70‟ini
C) SKU‟nun % 25‟ini
D) 100 mm ölçü ile

17.

36 numara kalıbın standart uzunluğu 24 cm‟dır. Bu kalıbın tepe noktası yüz ortasından
kaç mm uzaklıktadır?
A) 50 mm
B) 48 mm
C) 75 mm
D) 60 mm

18.

30 numara kalıbın uzunluğu 20‟cm‟dır. Bu kalıbın aĢık kemiği alt noktası kalıp alt
kenarından kaç cm yüksekliktedir?
A) 4 cm
B) 4,5 cm
C) 3,8 cm
D) 6 cm

19.

“ Kalıp ökçe yüksekliğine uygun olarak yerleĢtirildikten sonra kalıbın ön kısmının
zemine temas etmiĢ olduğu noktadır.” Bu tanımlama ile hangi nokta ifade
edilmektedir?
A) Oturma noktası
B) Yüz ortası
C) Basma noktası
D) Milo baĢı
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20.

Kalıbın ön yüzünde orta kısımdan geçtiği kabul edilen çizgiye ne denir?
A) Konturpuan
B) Ön orta
C) Yüz ortası
D) Basma noktası

21.

Kalıp profilinin monte payları ve model çizgileri ile birlikte gösterildiği forma ne
denir?
A) Ara form
B) Ġç form
C) DıĢ form
D) Standart form

22.

Monte yöntemi ile üretilen erkek ayakkabılarında monte payı aĢağıdakilerden
hangisidir?
A) Burunda 14–16, oturma noktasında 20–22 mm
B) Burunda 10–12 mm, oturma noktasında 22–26 mm
C) Burunda 20–22 mm, oturma noktasında 20–22 mm
D) Her yerde 15 mm

23.

Standart form üzerinde aĢağıdaki bilgilerden hangisinin olmasına gerek yoktur?
A) Model ve form ismi
B) Kalıp numarası
C) Deri esneme yönü
D) Numara

24.

Kalıp alt kenarında iç dıĢ kenarlarının ayrı gösterildiği ve bu bölgenin dıĢındaki
yerlerde ortalamaların alındığı forma ne denir?
A) Ġç form
B) Ara form
C) DıĢ form
D) Gamba

25.

AĢağıdakilerden hangisi bandı kalıp üzerinden sökmeden önce bant üzerinde
bulunması gereken nokta ve çizgilerden değildir?
A) Tarak çizgisi
B) Kısa ökçe çizgisi
C) Konturpuan (fort)
D) Model çizgileri

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ -1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7

Doğru
YanlıĢ
YanlıĢ
Doğru
Doğru
Doğru
Doğru

ÖĞRENME FAALĠYETĠ -2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6

YanlıĢ
Doğru
Doğru
YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ -3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

Doğru
YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ
Doğru
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MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

C
A
B
D
D
C
C
A
B
A
C
D
A
D
C
B
D
A
C
B
D
A
C
B
B
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