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Spor kemer üretimi ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırıldığı
öğrenme materyalidir.
40/24
Temel Kesim, Deride İnceltme İşlemleri, Tezgah İşlemleri,
Temel Dikiş Makinelerinde Dikim, Saraciyede Ölçü Alma,
Kemer Yapımı (Alan Ortak) modüllerini almış olmak.
Spor kemer üretimi ile ilgili yöntem ve teknikleri öğrenmek.
Genel Amaç
Gerekli atölye ortamı ile saraciye araç ve gereç donanımları
sağlandığında, tekniğe uygun spor kemer yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Spor kemeri standartlara uygun ölçülendirebileceksiniz.
2. Temel kemer kesim makinelerinde hatasız kesim
yapabileceksiniz.
3. Tekniğe uygun kenar boyama ve freze yapabileceksiniz.
4. Modele ve tekniğe uygun olarak spor kemeri
süsleyebileceksiniz.
5. Kemere uygun ölçü ve modelde, dikiş tekniği ile toka
takabileceksiniz.
Saraciye atölye ortamı, el kesim aletleri(kesim bıçağı, masat,
eğe, çelik cetvel) kesim masası, tezgah araç ve
gereçleri(mermer, biz, fırça, deri kenar boyası, boya kabı,
kesim lastiği, kumpas, çekiç, iplik yakma aleti, makas) düz
dikiş makinesi, tıraş makinesi, şerit kesme makinesi, kenar
boyama makinesi, kenar kurutma fırını, bıçaklı freze, fırçalı
freze, milimetrik kalınlık kumpası, üç kafa pres makinesi,
tokalık-uçluk-5 delik bıçakları , topuz, çarklı zımba, kemer
tokası, dikiş ipi, zımpara, rodalı düz dikiş makinesı, el
zımbası, trok ve kuşgözü sıkma makinesi, trok ve kuşgözü
sıkma aparatları, tel zımba makinesı.
Her faaliyet sonrasında o faaliyetle ilgili değerlendirme
soruları ile kendi kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda size ölçme aracı (uygulama, sorucevap)uygulayarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi
ve becerileri ölçerek değerlendirecektir.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Spor kemer, her yaşa, her cinsiyete ve sosyal gruba hitab eden ve en çok kullanılan
kemer türüdür. Yapımında kullanılan aksesuar ve tekniklerin neredeyse sınırsız oluşu,
üretimi de zevkli kılmaktadır.
Günümüzde insanlar, yoğun yaşam temposu içinde rahatlık açısından spor giyim
tarzını benimsemektedir. Spor kemerler ise bu tarzın vazgeçilmez aksesuarı haline gelmiştir.
Üretiminde kullanılan derinin özelliğine bağlı olarak spor kemerler uzun ömürlüdür.
Kaliteli bir kemeri yıllarca kullanmanız mümkündür.
Üretim maliyetlerinin düşük oluşu ve değişen moda unsurlarının kemer modellerine
de yansıması nedeni ile gerek kişisel tüketim gerekse hediyelik eşya pazarındaki yeri de son
derece önemlidir.
Bu modül ile daha önce de uygulamış olduğunuz kemer üretimi ile ilgili bilgi ve
becerilerinizi pekiştirerek, spor kemer türlerini daha yakından tanımış olacaksınız.
Bu modül sonunda edineceğiniz bilgi ve beceriler ile kemer üretiminin en zevkli ve
basit dalı olan spor kemer üretimini gerçekleştirebilecek ve kemer üretiminde kullanılan
makineleri kullanma becerinizi geliştireceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ– 1
ÖĞRENME FAALİYETİ– 1
AMAÇ
Uygun ortam sağlandığında, spor kemer üretimi için doğru ölçülendirme
yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:






Kemer satış mağazalarını gezerek spor kemer modellerini inceleyiniz.
Spor kemerlerin kullanım alanlarını arkadaşlarınız ile tartışınız.
Spor kemerlerde kullanılan süsleme teknikleri hakkında bir rapor hazırlayınız.
Spor kemerlerde kullanılan deri çeşitlerini araştırarak, sınıfınıza deri örnekleri
getirip arkadaşlarınızla birlikte inceleyiniz.
Kemer tokaları ve kemer aksesuarları satan mağaza ve internet sitelerinde ürün
çeşitleri hakkında araştırma yapınız.

1. ÖLÇÜ ALMA
1.1. Spor 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.
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. Spor kemerlerde
farklı teknik ve malzemeler birarada kullanılabilir (Fotoğraf 1.1).

Fotoğraf 1.1(a) : Düz spor kemer
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Fotoğraf 1.1(b): Baskılı kemer

Fotoğraf 1.1(c): Dikişli kemer

Fotoğraf 1.1(d): Kolon kemer

Fotoğraf 1.1(e): Kolon+Deri kemer

Fotoğraf 1.1(f):Troklu kemer
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Fotoğraf 1.1(g):Kuşgözlü kemer

Fotoğraf 1.1(h): Örme kemer

Fotoğraf 1.1( ı) : Nakışlı kemer

Fotoğraf 1.1( j) : Parçalı kemer
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1.2. Model Form
Üretimine karar verilen spor kemerin ayrıntılı çizimi yapılır (Çizim 1.1). Ürün
üzerindeki detaylar (uçluk ve tokalık, delik mesafeleri vb.) bu çizim üzerinde
ölçülendirilerek gösterilir.(Bkz. Kemer Yapımı modülü)
Model form hazırlanırken:








Derinin cinsi (vejetal deri)
Derinin kalınlığı
Beden ölçüsü
Dikiş sıklığı
Kullanılacak aksesuarlar
Süsleme tekniği
Toka çeşidi ve ebadı belirlenir.

Çizim 1.1:Model form
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1.3. Ölçü Alma
Üretilecek kemer bedeni, standart ölçü tablosuna bakılarak belirlenir (Tablo 1.1).
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 kullanılacak toka, kemerin modeline ve malzemesine uygun olarak
seçilmelidir. Tokanın iç genişliğinin kemer eninden 3 mm geniş olması gerekir.Bu sayede
şerit derinin, toka etrafından rahat dönebilmesi ve hareket edebilmesi sağlanmış olur. Toka
iç ölçümü kumpas ile yapılır (Fotoğraf 1.2).
Spor kemerde ideal deri kalınlığı 3.5 mm’dir. Spor kemer üretimi için seçilen vejetal
derinin kalınlığı, milimetrik kalınlık kumpası ile ölçülür (Fotoğraf 1.3). Deri kalınlığı 4
mm’ye kadar sorun yaratmaz. Daha kalın deriler için deri, yarma makinesinden
geçirilmelidir.
Tespit edilen beden uzunluğuna, tokalık kıvırma payı 5 cm, uçluk payı 1 cm eklemek
gerekir ( Örneğin, 40 beden çalışılacak bir kemer için uzunluk; 100 + 5 + 1= 106 cm).
Belirlenen bu uzunluklar ölçü formuna aktarılır. Kesim işlemi ölçü formuna bakılarak şerit
kesme makinesinde yapılacaktır.
Freze yapılacak olan örnek kemer için 2 mm fire payı, kemer en ölçüsüne ilave edilir
(Örnek kemer için genişlik; 4 + 0.2= 4.2 cm).
Köprü için spor kemerlerde 1.5 cm. genişlik idealdir. Köprü uzunluğu için ise kemer
genişliğinin 2 katına yaklaşık 2 cm ilave edilir ( Örnek model için 4 x 2 + 2= 10 cm).
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Fotoğraf 1.2: Kumpasla toka iç ölçümü

Fotoğraf 1.3: Milimetrik kalınlık kumpası ile deri kalınlığı ölçümü

Bu modülde verilen örnek kemer, kesme kenar çalışılacağı için kalıp hazırlamaya
gerek yoktur.
Aşağıda, bu modülde uygulanacak kemere ait ölçü tablosu verilmiştir ( 40 beden için).
Sizler de Kemer Yapımı modülünde edinmiş olduğunuz bilgileri hatırlayarak, kendi
bedeninize uygun ölçüleri dikkatlice alıp ölçü formuna aktarınız.
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Modele Göre Ölçü Formu
Kemer Detayları
Gövde
Uçluk
Tokalık kıvırma payı
Köprü
Toka
Freze fire payı
Delikler arası mesafe
Dil yuvası deliği

Boy
100 cm
1 cm
5 cm
10 cm
4 cm
2.5 cm
2 cm

En
4 cm
4 cm
4 cm
1.5 cm
4.3 cm
0,2 cm
0.4 cm
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UYGULAMAFAALİYETLERİ
FAALİYETLERİ
UYGULAMA
Kullanılacak Araç Gereçler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Çizim masası
Resim kalemleri
Resim kağıdı
Simetrik kalibrasyonlu cetvel
Kumpas
Mezur
Kemer tokaları
Vejetal deri

İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak spor kemer için
kendi bedeninize uygun ölçü alınız.
Ölçü Alma









İşlem Basamakları
Verilen kemer formunu fotokopi ile
büyütünüz.
Bel ölçünüzü alınız(bkz. Kemer
Yapımı modülü)
Standart uzunluk ölçüsü tablosuna
bakarak standart ölçülerle bel
ölçünüzü karşılaştırınız.
Beden ölçünüze, uç(1 cm) ölçüsünü
ve tokalık ölçüsünü ( 5 cm)
ekleyerek
kemer
boyunu
belirleyiniz.
Kullanılacak
vejetal
derinin
kalınlığını
milimetrik
kalınlık
kumpası ile ölçünüz.
Modele uygun toka seçiniz ve toka
iç ölçümünü yapınız.
Toka genişliğine göre kemer
genişlik ölçüsünü belirleyiniz.

Öneriler
 Ayrıntılara dikkat ediniz.
 Bel ölçüsünü alırken hareket payını ekleyiniz.
 Doğru ölçü aldığınızdan emin olunuz.
 Yaptığınız
işlemin
doğruluğunu
arkadaşlarınızın çalışmaları ile karşılaştırınız.
 Hassas ölçüm yapınız.
 Toka seçerken kemer eni ve derinin kalınlığını
dikkate alınız.
 Kumpası doğru kullandığınızdan emin olunuz.

 Fire payının freze için gerekli olduğunu
hatırlayınız.
 Dil yuvası ve bel ayar delikleri  Ayrıntıya önem veriniz.
mesafesini ölçülendiriniz.
 Alınan ölçüleri, ölçü tablosuna  Ölçüleri tabloya dikkatle aktarınız.
yazınız.
 Ölçülerin doğruluğunu kontrol  Ölçülerin doğruluğunu öğretmeniniz ile
ediniz.
birlikte değerlendiriniz.
 Fire payını kemer enine ekleyiniz.
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DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Gerekli araç-gereci hazırlayarak spor kemer için ölçü formu hazırlayınız. Bu
uygulamayı aşağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz.
Açıklama
Aşağıda listelenen davranışları, davranışlarınızın her birinde gözleyemediyseniz Hayır,
gözlediyseniz Evet şeklinde karşısındaki kutucuğa (X) le işaretleyiniz.

Sıra
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

Verilen kemer formunu fotokopi ile
büyüttünüz mü?
Bel ölçünüzü aldınız mı?
Standart uzunluk ölçüsü tablosuna bakarak,
standart ölçülerle bel ölçünüzü karşılaştırdınız
mı?
Beden ölçünüze uç(1 cm) ölçüsünü ve tokalık
ölçüsünü ( 5 cm) ekleyerek kemer boyunu
belirlediniz mi?
Kullanılacak vejetal derinin kalınlığını
milimetrik kalınlık kumpası ile ölçtünüz mü?
Modele uygun toka seçtiniz ve toka iç
ölçümünü yaptınız mı?
Toka genişliğine göre kemer genişlik ölçüsünü
belirlediniz mi?
Freze fire payını kemer enine eklediniz mi?
Dil yuvası ve bel ayar delikleri mesafesini
ölçülendirdiniz mi?
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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ÖLÇME
DEĞERLENDİRME
ÖLÇME
VEVE
DEĞERLENDİRME
A. Objektif Testler (Ölçme Soruları)
Bu faaliyette öğrendiklerinizi aşağıdaki soruları cevaplayarak ölçünüz.
Aşağıdaki cümleleri doğru (D) veya yanlış (Y) olarak değerlendiriniz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) Baskı ile süsleme tekniği, spor kemerlerde kullanılabilir.
) Spor kemerler, unisex kemerlerdir.
) Spor kemerlerde farklı teknik ve malzemeler bir arada kullanılamaz.
) Model form hazırlanırken kemerde kullanılacak aksesuarlar da belirlenmelidir.
) 44 beden kemer uzunluğu 105 cm’dir.
) Tokanın iç genişliği kemer eninden 2 mm geniş olmalıdır.
) Toka iç ölçümü kumpas ile yapılır.
) Freze işlemi için fire payı 3 mm’dir.
) Köprü uzunluğu; kemer genişliğinin iki katıdır.
) Spor kemer için ideal deri kalınlığı 3.5 mm’dir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyetinde, şerit kesme makinesinde firesiz ve net kesim
yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:


Şerit kesme makinelerinin kemer üretimi için önemini araştırınız.



Elde ve makinede kemer kesimi arasındaki nitelik farkını, arkadaşlarınız ile
tartışınız.

2. KESİM
2.1. Şerit Kesimi
2.1.1. Enleme
Kesime, şerit deri kesimi ile başlanır. Kesilecek kemerlik derinin ölçü tablosuna
bakılarak, istenen uzunlukta olup olmadığı kontrol edilir. Derinin yüzey analizi yapılır. Deri
yüzeyindeki varsa kusurlar işaretlenir. Bu bölgelerden kesim yapılmamalıdır. Yüzey hatası
bulunan deri, kemerin kalitesini düşürür.
Kesime başlamadan önce, şerit kesme makinesinin çalışır durumda olup olmadığı
kontrol edilmeli ve çalışma talimatlarına mutlaka uyulmalıdır.
Ölçü formuna aktarılan kemer genişliğine ( 4 cm) , freze fire payı (0.2 cm) ilave edilir.
Makine, belirlenen genişliğe uygun top takılarak genişlik ayarı yapılır.( 4.2 cm)İstenen
genişlikte top yok ise, pullar yardımı ile istenen genişliğe getirilir. (Fotoğraf 2.1) Yardımcı
pulların 1 mm, 2 mm, ve 5 mm’lik genişlikte olanları vardır.
Şerit deri, makineye yerleştirilerek kesimi yapılır (Fotoğraf 2.2). Spor kemerde ideal
deri kalınlığı 3.5 mm’dir. Ancak 4 mm’ ye kadar olan kalınlıkların kullanılmasında bir
sakınca yoktur. Kesilen derinin milimetrik kalınlık kumpası ile ölçümü yapılır (Fotoğraf
2.3). Gerekirse deri, yarma makinesinden geçirilerek istenen kalınlığa getirilmelidir.
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Fotoğraf 2.1: Şerit kesme makinesinin genişlik ayarının yapılması

Fotoğraf 2.2: Şerit derinin kesimi

Fotoğraf 2.3: Deri kalınlık ölçümü
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2.1.2. Boylama
Şerit kesiminden sonra, uzunluk ( boy ) kesimi için deri, boylama tezgahına alınır.
Ölçü formuna bakılarak istenen boy uzunluğuna ( 100 cm), tokalık kıvırma payı ( 5 cm) ve
uçluk payı ( 1 cm) ilave edilir ( 100 + 5 + 1 = 106 cm).
Boylama tezgahında hassas ölçüm metre bulunur. Dahil edilmiş tokalık ve uçluk
uzunluğu ile istenen beden ölçü uzunluğu işaretlenir ve kesim bıçağı ile kesilir (Fotoğraf
2.4). Daha sonra, şerit deri üç kafa pres makinesine alınarak uçluk, bel ayar delikleri, tokalık
ve dil yuvası kesimi yapılacaktır.

Fotoğraf 2.4: Kemer boylama

Üç Kafa Pres Makinesinde Boylama
Üç kafa pres makinesinde uçluk, (Fotoğraf 2.5) bel ayar delikleri,(Fotoğraf 2.6)
tokalık ve dil yuvası(fotoğraf 2.7) kesimi yapılır. Bu kesimler, ilgili bıçakların (kızaklı)
makineye yerleştirilmesi ile gerçekleştirilir. Bıçakların kızakları makinenin kafasına
yerleştirilir ve bıçaklar vida ile sıkıştırılarak kaymaması için sabitlenir (Fotoğraf 2.8).
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Fotoğraf 2.5: Uçluk bıçağı

Fotoğraf 2.6: Beş delik bıçağı

Fotoğraf 2.7: Tokalık ve dil yuvası bıçağı

Fotoğraf 2.8:Üç kafaya bıçak yerleştirme

Bel ayar delikleri, 3 ya da beş delikli bıçaklar olabilir. Beş delikli bıçaklarda, uçluk
ucu ile üçüncü delik arasındaki mesafe, metre ile ölçülerek 15 cm olarak ayarlanmalıdır
(Fotoğraf 2.9).

Fotoğraf 2.9:Uçluk ve beş delik ayarının

Fotoğraf 2.10: Boylama ayarıyapılması
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Uçluk bıçağının ucundan dil yuvası deliğinin tam ortasına denk gelen mesafe 100 cm
olacak şekilde, tokalık bıçağı da makineye yerleştirilerek boy ölçüsü alınır ve vidaları
sıkıştırılır (Fotoğraf 2.10). Bu mesafe 40 beden ölçüsüdür. Kemer, farklı bedenlerde
çalışılacak ise, ilgili beden uzunluğu ölçülerek ayarlamanın buna göre yapılması gerekir
(Örneğin, 44 beden için 110 cm).
Şerit deri, üç kafa pres makinesi siperleri arasına, uçluktan 1 cm dışarıda kalacak
şekilde yerleştirilir. Derinin kaymaması için siperler, vidalarla sıkıştırılarak şerit deri
sabitlenir. Makine start düğmesine basılarak, aynı anda uç, 5 delik, tokalık ve dil yuvası
kesimi yapılır (Fotoğraf 2.11).
Üç kafa pres makinesinin bulunmadığı atölye ortamında, bu kesimler elde yapılır. Bu
durumda uçluk , 5 delik, tokalık ve dil yuvası kesimlerinin yapılabilmesi için ölçü formuna
aktarılan bilgiler doğrultusunda şablon kalıp hazırlamaya ihtiyaç duyulacaktır.

Fotoğraf 2.11: Üç kafa pres makinesinde kesim

Köprü kesimi; köprü bıçağı varsa bıçakla, yoksa ölçü formundaki bilgiler
doğrultusunda elde kesilir (Örnek, çalışma için, 1.5 x 10 cm).

2.2. Yarma Tıraşı
2.2.1. Tokalık Tıraşı
Tokalık kıvırma payının, katlandığında kalınlık yapmaması için tıraşlanması gerekir.
Tıraş deri kalınlığı, deri kalınlığının yarısı kadar olmalıdır.( 3.5:2= 1.75 mm) Tıraş makinesi
kalınlık ayarı 1.75 olarak ayarlanır.Kemer genişliğine uygun ayak takılarak, örnek deri
parçası üzerinde kalınlık kontrolü yapılır. 8 cm uzunluğunda tokalık tıraşı yapılır (Fotoğraf
2.12).
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Fotoğraf 2.12: Tokalık tıraşı

2.2.2. Köprü Tıraşı
Kesilen kemer köprüsünün tamamı ( 1.5 x 10 cm) yarma tıraş ayarı bozulmadan 1.75
kalınlık ayarı ile uygun ayak takılarak tıraşlanır.
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UYGULAMA FAALİYETLERİ
UYGULAMA FAALİYETLERİ
Kullanılacak Araç Gereçler
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Vejetal deri
Şerit kesme makinesi
Üç kafa pres makinesi
Şerit metre
Kesim bıçağı
Boylama tezgahı
Milimetrik kalınlık kumpası
Traş makinesi
Uçluk bıçağı
Beş delik bıçağı
Tokalık ve dil yuvası bıçağı
Kesim lastiği
Masat
Eğe

İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak, kemer kesimi
yapınız.
Kesim
İşlem Basamakları
Derinin yüzey analizini yapınız.
Kemer genişliğine freze fire payını
ekleyerek, şerit kesme makinesi genişlik
ayarı yapınız ( 4.2 cm).
Milimetrik kalınlık kumpası ile deri
kalınlığını ölçünüz.
Boylama tezgahında tokalık kıvırma
payı ve uçluk payını ilave ederek kemer
boyunu elde kesiniz
( 100+5+1=106 cm).
Üç kafa pres makinesine uçluk, 5 delik,
tokalık ve dil yuvası bıçaklarını istenen
boy uzunluğuna göre yerleştiriniz.
Üç kafa pres makinesine şerit deriyi
yerleştirerek kesim yapınız.

Köprü kesimini belirlenen ölçülerde
varsa preste bıçak ile yoksa elde kesim

Öneriler
Dikkatli olunuz.
Ölçüm yaparken hassas olunuz.

Kumpası doğru kullandığınızdan emin olunuz.
Ölçüleri doğru aldığınızdan emin olunuz.

Boy uzunluğunu belirlenen beden ölçüsüne göre
alınız ve bıçakların sağlam yerleştiğinden emin
olunuz.
Şerit deriyi uçluk kısmından 1 cm dışarda
kalacak şekilde makineye
yerleştiriniz.Makinelerin kullanım talimatlarına
uyunuz.
Kesim aletlerinin risklerini hatırlayınız.
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bıçağı ile yapınız.
Tokalık ve köprü yarma tıraşını yapınız.
Kesimin istenen nitelikte olup
olmadığını kontrol ediniz.

Doğru ayar yaptığınızdan ve uygun ayak
taktığınızdan emin olunuz.
Kesilen kemer deriyi öğretmeniniz ile birlikte
değerlendiriniz.
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DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Gerekli araç, gereci sağlayarak makinede kemer kesimi yapınız.Bu uygulamayı
aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.
Açıklama
Aşağıda listelenen davranışları, davranışlarınızın her birinde gözleyemediyseniz Hayır,
gözlediyseniz Evet şeklinde karşısındaki kutucuğa (X) le işaretleyiniz.

Sıra
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

Derinin yüzey analizini yaptınız mı?
Kemer genişliğine freze fire payını ekleyerek, şerit
kesme makinesi genişlik ayarı yaptınız mı?( 4.2
cm)
Milimetrik kalınlık kumpası ile deri kalınlığını
ölçtünüz mü?
Boylama tezgahında tokalık kıvırma payı ve uçluk
payını ilave ederek kemer boyunu elde kestiniz
mi?( 100+5+1=106 cm)
Üç kafa pres makinesine uçluk, 5 delik, tokalık ve
dil yuvası bıçaklarını istenen boy uzunluğuna göre
yerleştirdiniz mi?
Üç kafa pres makinesine şerit deriyi yerleştirerek
kesim yaptınız mı?
Köprü kesimini belirlenen ölçülerde varsa preste
bıçak ile yoksa elde kesim bıçağı ile yaptınız mı?
Tokalık ve köprü yarma tıraşını yaptınız mı?
Kesimin istenen nitelikte olup olmadığını kontrol
ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Yaptığınız değerlendirme sonunda hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden
geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Eksiklerinizi
araştırarak
ya
da
öğretmeninizden
yardım
alarak
tamamlayabilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplayarak ölçünüz.
Aşağıdaki cümleleri doğru ve yanlış olarak değerlendiriniz.
A. Objektif Testler (Ölçme Soruları)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

( ) Şerit kesme makinesi genişlik ayarı , pul ilavesi ile istenen genişliğe getirilerek
yapılır.
( ) Şerit kesme makinesi ayar pulları ; 1,2,5 mm’liktir.
( ) Spor kemerde ideal deri kalınlığı 5 mm’dir.
( ) Deri kalınlığı mezur ile ölçülür.
( ) Uçluk ucu ile 3. Delik arasındaki mesafe 15 cm olmalıdır.
( ) Uçluk ucu ile dil yuvası deliği arasındaki mesafe beden ölçü uzunluğunu verir.
( ) Şerit derinin ucu, uçluk bıçağı ile aynı hizaya gelecek şekilde üç kafa pres
makinesine yerleştirilir.
( ) Tokalık yarma kalınlığı, deri kalınlığının 1/ 3’ü kadardır.
( ) Tokalık yarma tıraş uzunluğu, 8 cm olmalıdır.
( ) Köprü tıraş kalınlığı, deri kalınlığının yarısı kadar olmalıdır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ– 3
ÖĞRENME FAALİYETİ– 3
AMAÇ
Uygun ortam sağlandığında, tekniğe ve amaca uygun freze ve kenar boyası
yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:






Farklı saraciye ürünlerinde uygulanmış freze işlemlerini inceleyiniz.
Spor kemerde freze işleminin önemini arkadaşlarınız ile tartışınız.
Kenar boyamada kullanılan deri boyası çeşitlerini araştırınız.
Spor kemerde kenar boyama işleminin niteliğinin önemini arkadaşlarınız ile
tartışınız.
Kemer üretim atölyelerini gezerek freze makinesi kullanan elemanın çalışmalarını
gözlemleyiniz. Gözlemlerinizi arkadaşlarınız ile paylaşınız.

3. FREZE VE KENAR BOYAMA
3.1. Kenar Boyama
Kenar boyaları dolgu özelliklidir. Derideki pürüzleri giderir, sertlik ve dolgunluk
verir. Ayrıca kenar boyama işlemi, ürüne estetik değer katar.
Kenar boyama işlemi, frezeden sonra yapılabileceği gibi sertleştirme özelliği
nedeniyle freze işleminde kolaylık sağlaması için frezeden önce de yapılabilir.
Kenar boyama makinesi, derinin renginde veya kontras renkte boyayarak, derinin
dokusunda görülen renk farklılıklarını kapatır, deriye parlaklık kazandırılır. Mat dolgu
boyası ve parlak dolgu boyası olmak üzere iki çeşittir. Bu boyoların çeşitli renkleri
mevcuttur.
Kenar boyama makinesi kemer genişliğine göre ayarlanır (Bkz. Kemer Yapımı
modülü). Derinin rengine ve cinsine uygun kenar dolgu boyası, makinenin boya haznesine
konur. Kemer, kenar boyama makinesine sürülür. Bant usulu çalışma, bu işlem için kolaylık
sağlar. Boyadan çıkan kemer, varsa kenar kurutma fırınına verilir ( Fotoğraf 3.1). Kenar
boyama, aynı kalıpta kesilmiş iş parçaları üst üste konarak da yapılabilir. Kemer ucu ve
tokalık kenarı ve köprü kenarları makinede boyanamayacağı için elde fırça ya da süngerle
boyanır. İş bitiminde makine boya haznesinin temizlenmesi gerekir.
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Fotoğraf 3.1: Kenar boyama

3.2. Freze
Kemer üretilecek derinin kesildikten sonra, tokanın genişliğine göre kenarlarından
istenen genişliğe getirilmesini sağlar. Yani kemere son genişliği vermek için yapılır.Freze
işlemi aynı zamanda kemerin kenarlarının bombeli, pürüzsüz ve kaygan olmasını sağlarken,
kemere estetik değer katmaktadır.Özellikle spor kemerlerde kenar kıvırma ve astarlama
işlemi yapılmadığı için ayrıca önem taşır.Freze kalın derilere uygulanabilir. Bu nedenle
yapılan üründe kullanılan derinin özelliğine, kalınlığına göre freze işlemi gerekir
(Bkz.Kemer Yapımı modülü).
3.2.1. Kenar Frezesi (Bıçaklı)
Kenar(Bıçaklı) freze makinesi, kemerlik deri genişliğine göre ayarlanır. Boyadan
gelen kemerlik deri, freze makinesine verilerek, frezeden geçirilir. Gerekirse işlem bir kez
daha tekrarlanır (Fotoğraf 3.2).

Fotoğraf 3.2: Kenar frezesi
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3.2.2. Uç Frezesi (Fırçalı)
Eğri hatlı olan kemer uçları bıçaklı frezede düzeltilemez. Kemer uçları ve köprü,
fırçalı ( şimşir) freze makinesinde düzeltilerek pürüzleri giderilir (Fotoğraf 3.3).

Fotoğraf 3.3: Uç frezesi

Frezeden çıkan kemer kenarlarının boyaları gideceği için elde ya da kenar boyama
makinesinde yeniden kenar boyama işleminin yapılması gerekir (Fotoğraf 3.4). Elde boyama
yapılacaksa deri yüzeyine boya taşırmamaya dikkat edilmelidir.

Fotoğraf 3.4: Elde kenar boyama
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UYGULAMA FAALİYETLERİ
UYGULAMA FAALİYETLERİ
Kullanılacak Araç-Gereçler
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Bıçaklı freze makinesi
Fırçalı freze makinesi
Kenar boyama makinesi
Kenar kurutma fırını
Kenar boyası
Fırça
Sünger
Çalışma tezgahı
Kesilmiş kemerlik deri

İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate kenar boyama ve freze
işlemini yapınız.
Kenar Boyama ve Freze
İşlem Basamakları
Deriye uygun renk seçerek kenar
boyama makinesi haznesine dolgu
özellikli deri kenar boyası koyunuz.
Kenar boyama makinesini kemerlik deri
genişliğine ayarlayınız ve deriyi
makineye veriniz.
Kenarı boyanan deriyi, kenar kurutma
fırınından geçiriniz.
Kenar freze makinesi genişlik ayarını
kemer genişliğinde yapınız ve deriyi
frezeye veriniz.
Kemer uçlarını fırçalı frezede düzeltiniz.
Kemeri
yeniden
kenar
boyama
makinesine ve kenar kurutma fırınına ve
veriniz.
Kemer uç ve tokalık kenarları ile köprü
kenarlarını elde boyayınız.
Kenar boyama ve freze işleminin istenen
nitelikte olup olmadığını kontrol ediniz.

Öneriler
Deriye uygun renkte ve gerekli miktarda boya
kullanınız.
Makine ayarlarını doğru yaptığınızdan emin
olunuz.
Kenarın düzgün
kontrol ediniz.

boyanıp

boyanmadığını

Genişlik ayarını doğru yaptığınızdan emin
olunuz.
Elinizi makineye değdirmemeye dikkat ediniz.
Boyanın tüm yüzeye dağıldığından
kuruduğundan emin olunuz.

ve

Boyayı deri yüzeyine taşırmamaya özen
gösteriniz.
İşlemin doğruluğunu, sektör temsilcisi ya da
öğretmeninizle birlikte değerlendiriniz.
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DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Gerekli araç gereci sağlayarak, tekniğe ve amaca uygun kenar boyası ve freze yapınız.
Bu uygulamayı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.
Açıklama
Aşağıda listelenen davranışları, davranışlarınızın her birinde gözleyemediyseniz Hayır,
gözlediyseniz Evet şeklinde karşısındaki kutucuğa (X) le işaretleyiniz.

Sıra
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Değerlendirme Kriterleri

Evet

Hayır

Deriye uygun renk seçerek kenar boyama makinesi
haznesine dolgu özellikli deri kenar boyası koydunuz
mu?
Kenar boyama makinesini kemerlik deri genişliğine
ayarladınız ve deriyi makineye verdiniz mi?
Kenarı boyanan deriyi, kenar kurutma fırınından
geçirdiniz mi?
Kenar freze makinesi genişlik ayarını kemer
genişliğinde yaptınız ve deriyi frezeye verdiniz mi?
Kemer uçlarını fırçalı frezede düzelttiniz mi?
Kemeri yeniden kenar boyama makinesine ve kenar
kurutma fırınına ve verdiniz mi?
Kemer uç ve tokalık kenarları ile köprü kenarlarını elde
boyadınız mı?
Kenar boyama ve freze işleminin istenen nitelikte olup
olmadığını kontrol ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Yaptığınız değerlendirme sonunda hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden
geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Eksiklerinizi
araştırarak ya da öğretmeninizden yardım alarak tamamlayabilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplayarak ölçünüz.
Aşağıdaki cümleleri doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz.

A. Objektif Testler (Ölçme Soruları)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

(
(
(
(
(
(
(

) Kenar boyaları dolgu özelliklidir.
) Kenar boyası deriyi sertleştirmez.
) Kenar boyama makinesi genişlik ayarı, kemer genişliğinden fazla olmalıdır.
) Freze işlemi kemere estetik değer katar.
) Freze işlemi, her cins deriye uygulanabilir.
) Kemer uçları bıçaklı frezede, kemer kenarları fırçalı frezede düzeltilir.
) Frezelenmiş kenarın yeniden boyanmasına gerek yoktur.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ– 4
ÖĞRENME FAALİYETİ– 4
AMAÇ
Uygun ortam sağlandığında, modele ve tekniğe uygun olarak spor kemer süslemesi
yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:






Kemer satışı yapan mağazaları gezerek, spor kemerlerde uygulanan süsleme
tekniklerini araştırınız.
Aksesuar mağazalarını gezerek, süsleme amaçlı kullanılabilecek materyalleri
araştırınız.
Spor kemer eskizleri yaparak, en az iki farklı teknik ve materyali birarada
kullanarak süsleme örnekleri hazırlayınız.
Kemer ile ilgili dergi ve katalogları incelerek, bulduğunuz ilginç örnekleri
arkadaşlarınızla paylaşınız.
Bilgileri not haline getirip sınıfınıza sununuz.

4. SÜSLEME
4.1. Süsleme
Spor kemer üretiminde kullanılan kösele ve vejetal deri gibi deri türleri işlenmeye ve
kullanıma son derece uygun deri türleridir.Farklı teknikleri araştırma ve uygulamaya son
derece yatkındır.Buna bağlı olarak spor kemerde süsleme ; malzeme çeşitliliğine ve
yaratıcılığa bağlı olarak sınırsızdır.Modaya bağlı olarak kemer üretiminde kullanılan süsleme
teknikleri ve materyalleri de sürekli olarak değişir.
Kemerde süsleme daha çok gövde kısmında uygulanır. Uçluğun altında kalacağı ve
görünmeyeceği için tokalık kısmına genellikle uygulanmaz.Uçluk kısmına ise tokanın
geçmesini ve hareketini engellemeyecek türde (baskı, dikiş, eskitme vb.) süslemeler
yapılabilir.
Bu modülde uygulanan örnek çalışmada üç süsleme tekniği bir arada kullanılmıştır:




Eskitme tekniği ile süsleme
Makinede dikişle süsleme
Hazır aksesuarlarla süsleme
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4.1.1. Eskitme Tekniği ile Süsleme
Eskimiş ve kullanılmış görüntüsü vermek için deri yüzeyinin bilinçli olarak deforme
edilmesidir.
Deri ön yüzeyi 1 numaralı kağıt zımpara ile hep aynı yönde zımparalanır.
Zımparalama işlemi doğal efekt verecek şekilde fazla bastırmadan yapılmalıdır (Fotoğraf
4.1). Daha sonra temiz bir bez ile deri tozları silinerek alınır (Fotoğraf 4.2).

Fotoğraf 4.1: Zımparalama

Fotoğraf 4.2: Deri tozlarını alma

4.1.2. Makinede Dikişle Süsleme
Kemerde dikiş, çift kat çalışılmış kemer deri parçalarını birleştirmek amaçlı
kullanıldığı gibi sadece süsleme amaçlı da kullanılabilir. Özellikle, deriden farklı renkte
seçilmiş( zıt ve/ veya uyumlu renkler) ve kalın ipliklerle, kemere estetik değer kazandırmak
mümkündür. Ayrıca dikiş ayak mesafesinin büyük olması, spor tarzı destekleyici bir
unsurdur.
Süsleme İşaretlerini Alma
Kemer tezgah üzerine alınır. Kemer uçluğunun en uç noktasından ölçüme başlanarak
26 cm’lik mesafe, kemer enini ortalayacak şekilde işaretlenir. Bu orta işaretten geçen 45
derecelik verev çizgi deri kalemi ile çizilir (Fotoğraf 4.3). Bu çizgiye paralel 1.5 cm
mesafeden bir çizgi daha çizilir. Kemerin diğer ucundan, dil yuvası deliğinin tam ortasından
başlanarak bu kez 13 cm mesafede aynı şekilde işaret alınır, verev çizgi ve ona paralel bir
çizgi daha çizilir. Bu çizgiler, makine dikişinin başlangıç ve bitiş noktaları olacaktır.

Fotoğraf 4.3: Süsleme işareti alma
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Makinede Dikme
Düz dikiş makinesi dikime hazırlanır. Alt ip 50 numara (kahverengi) üst ip 30 numara
(turuncu )olacak şekilde makineye iplik takılır. Siper takılarak 4 mm genişlik ayarı yapılır.
Dikiş ayak büyüklüğü yine 4 mm olarak ayarlanır. Örnek deri parçası üzerinde dikiş
denemesi yapıldıktan sonra, ilk verev çizgiden başlanarak, uçluk çepeçevre makinede dikilir
(Fotoğraf 4.4). Dikiş başlangıç ve bitimleri, çift dikiş yapılarak sağlamlaştırılır.

Fotoğraf 4.4: Dikişle süsleme

Aynı işlem yine ilk çizgiden başlanarak tokalığa da uygulanır. Dikiş başlangıç ve
bitimi çift dikişle sağlamlaştırılır.
İçerde kalan ikinci çizgilerin hizasından başlanarak gövde kenar dikişleri de yapılır
(Fotoğraf 4.3). Üst ip değiştirilerek sarı ip makineye geçirilir. Orta dikiş siper ayarı 2 cm
olarak ayarlanır. Yine içerde kalan ikinci çizgilerin hizasından başlanarak, gövde orta dikişi
yapılır. Tüm dikiş başlangıç ve bitimleri çift dikişle sağlamlaştırılır.
İpler uzun kesilerek kemer makineden alınır. Üst iplikler kemerin ters yüzüne çekilir
(Fotoğraf 4.5). İplikler dipten kesilerek, iplik yakma makinesinde yakılır (Fotoğraf 4.6).

Fotoğraf 4.5: İplik çekme

Fotoğraf 4.6: İplik yakma
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4.1.3. Hazır Aksesuarlarla Süsleme
Piyasada saraciye ürünlerini süslemede kullanılan çeşitli aksesuarlar mevcuttur. Bu
materyaller çoğunlukla metalden üretilmiş olup, çeşitli renk ve ebatları
bulunmaktadır.Kuşgözü(açık zımba), trok ( kapalı zımba) topuz, vidalı aksesuarlar(çeşitli
biçim ve desenlerde), permejüp bunlardan bazılarıdır.
Kemer kesim lastiği üzerine alınır. El zımbası ya da çarklı zımba ile daha önce
işaretlenmiş olan çizgiler üzerinde delikler açılır (Fotoğraf 4.7). Bu delikler, 0.5 cm çapında
olan topuzların geçebileceği büyüklükte olmalıdır.

Fotoğraf 4.7: Topuz deliklerinin açılması

Fotoğraf 4.8: Topuz çakma

Topuz, dişi ve erkek olmak üzere iki parçadan oluşur. Açılan deliklere, derinin
altından erkek, üstünden dişi aparak takılarak birleştirilir.Kemer, demir üzerine alınır.Topuz
çakma kalıbı ve çekiç ile topuzlar çakılarak sabitlenir. (Fotoğraf 4.8)
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UYGULAMA FAALİYETLERİ
UYGULAMA FAALİYETLERİ
Kullanılacak Araç-Gereçler
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

1 numara kağıt zımparası
Toz bezi
Kesilmiş kemerlik deri
Düz dikiş makinesi
50 numara polyester kahverengi dikiş ipi
30 numara polyester sarı ve turuncu dikiş ipi
Makas
Deri kalemi
Siper
Cetvel
İplik yakma makinesi
0.5 cm çapında 12 adet topuz
Çarklı zımba ya da el zımbası
Topuz çakma kalıbı
Çekiç

İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate kemeri süsleyiniz.
Süsleme
İşlem Basamakları

Öneriler
Zımparalama işlemini hep aynı yönde ve
Deri ön yüzeyini zımparalayınız.
bastırmadan yapınız.
Dikiş ve topuz süsleme işaretlerini deri Doğru ölçü alınız ve deri kalemi ile çizim
üzerine çiziniz.
yapınız.
Makineye alt ve üst ipleri takarak, siper Ayarları verilen ölçülere uygun yaptığınızdan
ayarı ve dikiş adım ayarı yapınız.
emin olunuz.
İşaretle belirlenmiş olan yerlere Kemeri dikmeden önce örnek parça üzerinde
makinede düz dikiş yapınız.
dikiş denemesi yapınız.
İplikleri kemerin altına çekerek, dikişleri
İplik temizleyiniz.
sökmemeye özen gösteriniz.
Uygun büyüklükte aparat kullandığınızdan
Topuz deliklerini açınız.
emin olunuz ve doğru ölçüm yapınız.
Topuz parçalarını doğru yerleştirdiğinizden
Topuz çakınız.
emin olunuz.İş kazalarına karşı dikkatli olunuz.
Süslediğiniz kemerin kriterlere uygun İşlemin niteliğini sektör temsilcisi ya da
olup olmadığını kontrol ediniz.
öğretmeniniz ile değerlendiriniz.
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DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Gerekli araç, gereci hazırlayarak kemeri tekniğe uygun olarak süsleyiniz. Bu
uygulamayı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.
Açıklama
Aşağıda listelenen davranışları, davranışlarınızın her birinde gözleyemediyseniz Hayır,
gözlediyseniz Evet şeklinde karşısındaki kutucuğa (X) le işaretleyiniz.
Değerlendirme Ölçütleri
Evet
Hayır
Deri ön yüzeyini zımparaladınız mı?
Dikiş ve topuz süsleme işaretlerini deri üzerine
çizdiniz mi?
Makineye alt ve üst ipleri takarak, siper ayarı ve
dikiş adım ayarı yaptınız mı?
İşaretle belirlenmiş olan yerlere makinede düz
dikiş yaptınız mı?
İplik temizlediniz mi?
Topuz deliklerini açtınız mı?
Topuz çaktınız mı?
Süslediğiniz kemerin ölçütlere
olmadığını kontrol ettiniz mi?

uygun

olup

DEĞERLENDİRME
Yaptığınız değerlendirme sonunda hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden
geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Eksiklerinizi
araştırarak ya da öğretmeninizden yardım alarak tamamlayabilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplayarak ölçünüz.
Aşağıdaki cümleleri doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz.
A. Objektif Testler(Ölçme Soruları)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

( ) Kemerde, süsleme daha çok tokalık ve uçluk kısmına yapılır.
( ) Eskitme; deri yüzeyinin kullanılmış ve eskimiş görüntüsü vermek için bilinçli
olarak deforme edilmesidir.
( ) Zımparalama işlemi derinin farklı yönlerine doğru yapılır.
( ) Küçük dikiş adımları kemere spor bir hava verir.
( ) İplikler derinin arka yüzünden kesilir ve yakılır.
( ) Topuz delikleri, topuzun çapından büyük olmalıdır.
( ) Dişi topuz derinin ön yüzüne, erkek topuz arka yüzüne takılır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ– 5
ÖĞRENME FAALİYETİ– 5
AMAÇ
Uygun ortam sağlandığında modele ve tekniğe uygun kemer tokası takabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Bu faaliyet öncesinde, öncelikle aşağıdaki araştırmaları yapmalısınız:






Kemer satış mağazalarını gezerek spor kemerlerde kullanılan toka çeşitlerini
inceleyiniz.
İnternet, mağaza ve üretim atölyelerini gezerek, toka takma tekniklerini
araştırınız.
Toka seçiminin kemer üzerindeki estetik etkisini arkadaşlarınız ile tartışınız.
Toka eskizleri çalışarak farklı ve fonksiyonel toka tasarlayınız.
Bilgi ve deneyimlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

5. TOKA TAKMA
5.1. Tokanın Önemi
Toka, kemerin en göze çarpan aksesuarıdır. Kemerde toka seçimi ve montajı son
derece önemlidir .Kullanılacak tokanın kemer genişliğine uygun genişlikte ve ebatta, modeli
destekleyici formda ve renkte olması, kemeri süslemede kullanılan diğer aksesuarlarla uyum
sağlaması gerekir.
Tokanın hangi teknikle montajlanacağı da önemlidir. Toka, kemere hazır aksesuarlarla
ya da dikerek tutturulur. Hangi tekniğin kullanılacağı, kemerin tasarımına, derinin özelliğine,
süslemede kullanılan diğer malzemelerin özelliğine bağlı olarak değişir.
Toka montajının sağlam olması çok önemlidir. Montajda trok vb. metal aksesuarlar
kullanıldıysa bunlar doğru ve sağlam montajlanmalı, dikerek montajlandıysa dikişlerin
sağlamlaştırılması gerekir.

5.2. Toka Takma
Bu modülde verilen örnek kemerde, makinede dikerek toka montajı yapılmıştır.
Hazırlanmış olan köprü tel zımba ile kenarlar tam olarak örtüşecek şekilde
birleştirilerek iki yerden zımbalanır (Fotoğraf 5.1). Toka , dil yuvasına yerleştirilir.Tokalık
kıvırma payı katlanarak, köprü tokalık ile kıvırma payı arasına alınır (Fotoğraf 5.2). Köprü
yerleştirilirken zımbalı birleşme noktasının deri katı arasında kalmasına dikkat etmek
gerekir.
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Fotoğraf 5.1:Köprü uçlarını birleştirme

Fotoğraf 5.2:Köprü ve tokanın yerleştirilmesi

Dikiş makinesi dikime hazırlanır.50 numara alt (kahverengi)ve 30 numara üst (sarı
renkte) dikiş ipi takılır. Tokanın hemen bitiminden, süsleme dikişlerinin arasında kalacak
şekilde dikiş yapılır. Dikişin sağlam olması için aynı dikiş delikleri üzerinden iki tur daha
dikiş atılarak sağlamlaştırılır.Köprünün bitiminden 0.5 cm mesafede , birinci dikişe paralel
bir dikiş daha atılır. Aynı şekilde, dikişin üzerinden iki tur daha geçilerek sağlamlaştırılır
(Fotoğraf 5.3).

Fotoğraf 5.3: Tokanın dikimi

Süsleme dikişlerinde olduğu gibi, iplikler geriye çekilerek düğümlenir, kesilir ve
yakılır. Spor kemer üretimi tamamlanmıştır (Fotoğraf 5.4).
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Fotoğraf 5.4: Bitmiş kemer

5.2.1. Kalite Kontrol
Bitmiş kemerin kalite kontrolü yapılır. Kemer üzerinde, deri hasarlarının olup
olmadığı, aksesuar montaj ve üretim hasarları kontrol edilir. Kesim hatası ve dikiş kalite
kontrolü yapılır.Kenar boyama ve freze işlemlerinden kaynaklanan eksiklik ve hatalar
gözden geçirilir.Düzeltilebilecek hatalar düzeltilerek son kontrol raporu düzenlenir.
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UYGULAMA FAALİYETLERİ
UYGULAMA FAALİYETLERİ
Kullanılacak Araç-Gereçler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Toka
Tel zımba
Rodalı düz dikiş makinesi
30 ve 50 numara dikiş ipi
Makas
İplik yakma aleti
Kemer derisi
Kemer köprü derisi

İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak kemere toka
takınız.
Toka Takma
İşlem Basamakları

Öneriler

Köprü uçlarını zımbalayarak
birleştiriniz.

Köprü uçlarının karşılıklı gelmesine özen
gösteriniz.

Tokayı dil yuvasına yerleştiriniz.
Tokalık kıvırma payını geriye
katlayarak, köprüyü iki deri arasına
yerleştiriniz.

Uygun tokayı kullandığınızdan emin olunuz.

Tokalık kısmına köprünün iki
kenarından makinede dikiş atınız.
İplik temizleyiniz.
Kalite kontrol yapınız.

Tel zımbanın deri arasında kaldığından emin
olunuz.
Dikiş sırasını üç kez tekraralayarak
sağlamlaştırınız ve aynı dikiş deliklerinden
geçiniz.
Dikişe zarar vermeyiniz.
Sektör temsilcisi veya öğretmeniniz ile birlikte,
kemerin istenen nitelikte olup olmadığını
değerlendiriniz.

39

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Gerekli araç gereci sağlayarak, kemere tekniğe uygun toka takınız. Bu uygulamayı
aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.
Açıklama
Aşağıda listelenen davranışları, davranışlarınızın her birinde gözleyemediyseniz Hayır,
gözlediyseniz Evet şeklinde karşısındaki kutucuğa (X) le işaretleyiniz.

Sıra
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

Köprü uçlarını zımbalayarak birleştirdiniz mi?
Tokayı dil yuvasına yerleştirdiniz mi?
Tokalık kıvırma payını geriye katlayarak köprüyü iki
deri arasına yerleştirdiniz mi?
Tokalık kısmına köprünün iki kenarından makinede
dikiş attınız mı?
İplik temizlediniz mi?
Kalite kontrolü yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME
Yaptığınız değerlendirme sonunda hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden
geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Eksiklerinizi
araştırarak ya da öğretmeninizden yardım alarak tamamlayabilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplayarak ölçünüz.
Aşağıdaki cümleleri doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz.
A. Objektif Testler (Ölçme Soruları)
1.
2.
3.
4.
5.

( ) Kemer tokasının, kemerde kullanılan diğer aksesuarlarla da uyum sağlaması
gerekir.
( ) Toka kemere trok ile de montajlanabilir.
( ) Toka dikişi yapıldıktan sonra köprü yerleştirilir.
( ) Toka montajında bir tur dikiş atılır.
( ) Tokayı tokalığa dikerken siper kullanmak gerekir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz.
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz modül değerlendirmeye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Yeterlik Ölçme
Modül ile kazandığınız spor kemer yapma yeterliğini ölçmek için bir spor kemer
hazırlayınız.Bu uygulamayı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.
Uygulama Faaliyeti: Spor Kemer Yapımı
Açıklama: Aşağıda listelenen davranışların her birinde öğrencinin kazandığı davranışları
değer ölçeğine göre değerlendiriniz.
Evet
Hayır
Değerlendirme Ölçütleri
1. Ölçü Almak
A) Kemer uzunluğunu bedeninize ölçülendirdiniz mi?
B) Toka seçtiniz ve iç ölçümünüzü yaptınız mı?
C) Kemer enini ölçülendirdiniz mi?
D) Dil yuvası ve bel ayar deliklerini ölçülendirdiniz mi?
2. Kesim Yapmak
A) Deri yüzey analizi yaptınız mı?
B) Şerit kesimi yaptınız mı?
C) Kemeri boyladınız mı?
D) Üç kafada uçluk, 5 delik ve tokalık kesimi yaptınız mı?
E) Köprü kesimi yaptınız mı?
F) Tokalık ve köprü yarma traşı yaptınız mı?
3. Kenar Boyası ve Freze Yapmak
A) Kenar boyama makinesinde kenar boyadınız mı?
B) Kenar kurutma fırınında kenar boyasını kuruttunuz mu?
C) Kenar frezesi yaptınız mı?
D) Uç , tokalık ve köprü kenarlarını elde boyadınız mı?
E) Frezeden gelen kenarları yeniden boyadınız mı?
4. Süsleme Yapmak
A) Deri yüzeyini zımparaladınız mı?
B) Süsleme işaretlerini deriye aktardınız mı?
C) Makinede dikerek süsleme yaptınız mı?
D) Topuz çaktınız mı?
5. Toka Takmak
A) Köprü uçlarını birleştirdiniz mi?
B) Köprü ve tokayı tokalığa yerleştirdiniz mi?
C) Tokayı makinede dikerek montajladınız mı?
D) Kalite kontrol yaptınız mı?
Hazırladığınız spor kemerin niteliklere uygunluğunu kontrol
ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Yukarıdaki performans testini kendinize uygulayınız. Performans değerlendirmede
“hayır” cevaplarınız var ise modülü tekrarlayınız. Modülü başarı ile bitirmişseniz ve
amaçlanan yeterliği kazandıysanız bir sonraki modüle geçebilirsiniz.
Modüldeki yeterliğinizi ölçmesi için öğretmeninize başvurunuz..
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI
Sorular
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Cevaplar
D
D
Y
D
Y
Y
D
Y
Y
D

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

Cevaplar
D
D
Y
Y
D
D
Y
Y
D
D
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ÖĞRENME FAALİYETİ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI
Sorular
1
2
3
4
5
6
7

Cevaplar
D
Y
Y
D
Y
Y
Y

ÖĞRENME FAALİYETİ 4’ÜN CEVAP ANAHTARI
Sorular
1
2
3
4
5
6
7

Cevaplar
Y
D
Y
Y
D
Y
D

ÖĞRENME FAALİYETİ 5’İN CEVAP ANAHTARI
Sorular
1
2
3
4
5

Cevaplar
D
D
Y
Y
Y
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