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AÇIKLAMALAR

KOD 542TGD268

ALAN Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi

DAL/MESLEK Ayakkabı Üretimi

MODÜLÜN ADI Spor Saya

MODÜL TANITIMI
Spor ayakkabı sayasının dikimi ile ilgili bilgi ve becerilerin
kazandırıldığı öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/24

ÖN KOŞUL

YETERLİK Tekniğine uygun, hatasız spor saya yapabilmek.

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun, hatasız spor
saya yapabileceksiniz.

Amaçlar
1. Saya parçalarını tekniğine uygun kesebileceksiniz.
2. Yüz parçalarını ve astar parçalarını

hazırlayabileceksiniz.
3. Üste atma işlemini yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Atölye ortamı, düz dikiş makinesi, makine iğnesi, tornavida,
iplik, pens, mekik, masura, kesilmiş parçalar, sütunlu dikiş
makinesi, zigzag dikiş makinesi, kollu dikiş makinesi,
kompresör, temizlik bezi, temizlik fırçası, makine yağı,
yağdanlık, vb.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

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

Modül sonunda uygulanacak ölçme araçları ile modül
uygulamalarında kazandığınız bilgi ve beceriler ölçülerek
değerlendirilecektir.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Eskiden sadece spor yapmak için kullanılan spor ayakkabılar günümüzde bir moda
akımı haline geldi ve kadın- erkek herkesi etkisi altına aldı. Artık her yerde değişik model ve
renklerde spor ayakkabıları görmek mümkün.

Sevgili arkadaşlar, hayatınızda spor olmasa bile modayı takip ediyorum, diyorsanız
mutlaka bir spor ayakkabı edinmenizde fayda var. Çünkü günümüzde spor ayakkabılar rahat
ve çok amaçlı oldukları için kullanım amacı değişti. İşte de, tatilde de, hatta abiye bir
kıyafetin altında da rahatlıkla giyilebilir hale geldi. Renk ve model olarak da çeşitli
seçenekler sunan spor ayakkabılarının fiyatları da farklı. Her türlü spor ayakkabı
üretilmektedir. Örneğin; bağcıklı, cırcırlı, beyaz, kırmızı, lame, dore, casual, tokalı,
zımbalı… Yaza yönelik spor ayakkabılarda kumaş kullanımı görülmektedir.

Ülkemiz ayakkabı sanayinde spor ayakkabı ile ilgili standartların yokluğu ve kalifiye
eleman eksikliği ülkemiz sanayisini ileriye götürememektedir.

Bu modül ile spor ayakkabının üretim şeklini ve yapımını göreceksiniz.

Her iyi eğitimli öğrenci, ülkenin ekonomik ve sosyal gelişimi için anlamlı bir
unsurdur.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Uygun ortam sağlandığında öğrenciler spor saya kesiminin işlem basamaklarını
öğrenip kesimini yapabileceksiniz.

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:
 Ayakkabı üreticilerine giderek spor saya çeşitlerini araştırınız.
 Araştırma işlemleri için internet ortamından ayakkabı üreticilerine

ulaşabilirsiniz.

1. SPOR SAYANIN KESİMİ

Spor ayakkabılar her zaman çok parçalı olarak yapılır. Çok parçalı yapılan spor
ayakkabılarda kesim, kesicilere zaman kaybettirir. Spor sayanın düzenli dikilmesi,
dikişlerinin güzel görünmesi için kesimin iyi olması gerekir. Spor saya kesimi usta
kesicilerin yapması gereken dikiştir.

1.1. Spor Model Ayakkabının Tanımı

Spor ayakkabıları; genellikle, hafif, sentetik sayalı, yumuşak tabanlı olması istenen
ayakkabılardır. Günümüzde her spor dalına uygun ayakkabılar yapılmaktadır. Sentetik spor
saya; deri, plastik şerit gibi parçalar ile kuvvetlendirilmektedir. Ek parçaların sayaya
eklenmesinin amacı, sayanın sağlamlığını ve dayanıklılığını arttırmaktır.

Yumuşak tabanların, ara tabanlar ile beraberce kullanılması çarpma etkisini önlemek
yönünden çok faydalıdır. Günümüzde spor ayakkabıları, yapılacak spor dalının isteklerine
göre üretilmektedir.

Spor ayakkabılar üretilirken genellikle, atom spor ayakkabı modülünde de görüleceği
gibi vizo tekniği ile astarsız olarak imal edilir. Bu modülde çok parçalı, astarlı ve vizosuz
model spor ayakkabı işlenecektir.

1.2. Spor Sayanın Kesiminde Dikkat Edilecek Noktalar

 Sayayı oluşturacak parçalar malzemenin uygun bölgelerinden, uygun konumda
kesilmelidir.

 Kesime büyük parçalardan başlanır. Daha sonra artan malzemelerden küçük
parçalar kesilir.

 Istampalar malzeme kaybı en düşük olacak biçimde yerleştirilmelidir.

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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 Genel kural olarak şunu söyleyebiliriz, genellikle saya parçaları kanadın üzerine
arkadan baş yönünde (sıklık doğrultusunda) yerleştirilerek kesilmelidir.

 Kesim için model ıstampalarının kontrol edilmesi:
 Kesimiçin verilen ıstampaların eksik olup olmadığınıkontrol edilir (Resim 1. 1).
 Modüldeki spor saya ıstampalarının yüz parçaları10 adet ve astar ıstampası3 adetten

oluşmaktadır (Resim 1. 2–1. 3).

Şekil.1.1: Spor model ıstampa parçaları

Şekil.1.2: Yüz ıstampa parçaları Şekil.1.3: Saya astar parçaları

 Yüz kesimi tamamlandıktan sonra gümüş kalem ile markalama çizgilerini
çiziniz. Markalama çizgisi bindirme ve kıvırma olacak kısımların
işaretlenmesidir.
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1.3. Spor Saya Ayakkabının Saya Parçaları

 Yüz

Normal ve spor ayakkabılarının temel elemanıdır. Spor ayakkabılarında yüz eleman
sayısını azaltmak istendiğinden yüz tek parça olarak yapılabilir. Çünkü spor ayakkabılarında
dikişin az olması istenir. Spor ayakkabılarının yüzü genelde tek parça olarak yapılır. Ancak
sayanın belirli yerleri deri parçaları ile takviye yapılır. Bu modelde ise maskaret, arka parça
ve atkılarla ana yüz parçasına takviye sağlanmaktadır (Şekil 1. 1).

Şekil.1. 1: Yüz ıstampa parçası

 Maskaret

Sayanın veya ayakkabının ön uç kısmına burun denir. Burun olarak, dikilerek eklenen
yüz parçasına maskaret denir.

Spor ayakkabılarındaki maskaretler değişik şekillerde olabilir. Maskaret ayakkabıya
değişik bir güzellikte verir. Fakat maskaret ayakkabının saya işçiliğini arttırır. Maskaret
derinin en kaliteli yerlerinden kesilmelidir. Maskaret kesimi tamamlandıktan sonra gümüş
kalem ile markalama çizgileri çizilir. Markalama çizgisi bindirme olacak kısımların
işaretlenmesidir. (Şekil 1. 2).

Şekil 1.2: Maskaret ıstampa parçası
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 Kelebek

Kelebek, spor ayakkabıda sayanın arka kısmında kullanılır. Kelebek parçası sayayı
arka kısmından kuvvetlendirir, ayakkabıya mukavemet katar ayrıca ayakkabının güzel
durmasını sağlar. (Şekil 1. 3).

Şekil 1.3: Kelebek ıstampa parçası

 Dil

Ayakkabı bağlarının ayağı rahatsız etmemesi için bağcık bölgesi altına konan saya
elemanıdır. Dil saya ön yüzü ile beraber tek parça olarak yapıldığı gibi ayrı bir parça olarak
da kesilip yüze dikilir. Dil ayakkabının modeline göre değişik biçimde yapılabilir. Spor
ayakkabı modellerinde dil ayrı bir parça olarak ön saya yüzüne dikişle eklenir. Dil kesiminde
sıklık yönüne dikkat edilmelidir. Özellikle spor ayakkabıdaki dilin önemi çoktur. (Şekil 1.4).

Şekil 1.4: Dil ıstampa parçası

 Arka parça (Fortluk)

Arka eleman (fortluk) ayakkabının arka kısımlarını dengelemek ve sayanın biçimini
korumak amacı ile kullanılır. Ayrıca arka elemanını kuvvetlendirmek içinde fort ile takviye
edilir. Fort kollarının kamara arkasına kadar uzaması, ayakkabıya sağlamlık vermesi için
faydalıdır. Hızlı yürümelerde ve koşma gibi hareketlerde insan ayağının ağırlaşmasından
dolayı ayakkabı arka elemanının görevi artar.(Şekil 1. 5).

Şekil 1.5. Arka Parça (fortluk) ıstampa parçası
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 Kapsül bölgesi

Yüzün arka kısmı ile yan kulak uçlarının aralarında oluşan bölgeye kapsül alanı denir.
Bu bölge ayakkabı tasarımında çok değişik şekillerde yapılır. Spor ayakkabılarında yüz ile
yanlar tek parça olarak yapıldığından bağcık bölgesi ayrıcalıklı olarak tasarlanır. Kapsül
yatağında normal ayakkabılardan farklı olarak fazla bağcık deliği kullanılır. Kapsül bölgesi
ayakkabını gözüken yerinde olduğu için düzgün kesilmeli ve düzgün dikilmelidir.

Şekil 1.6: Kapsül bölgesi ıstampa parçası

1.2.Spor Saya Ayakkabının Astar Parçaları

Ayakkabının iç kısmının, yüz ve gamba parçalarının birbirlerine eklenmesinden
meydana gelen, güzel olmayan görüntüsünün kapatılması, ayakkabı içine giren ayağın rahat
etmesi ve arkaya fort, öne bombe konulabilmesi için sayanın içine konan malzemeye astar
denir. Bu model spor ayakkabıda astar arka ve gambaları örtecek kadardır. Çok kalın
derilerden yapılan ayakkabıların astarsız olarak kullanılma olanağı olduğu gibi yazın hafif
ayakkabılarda da astar kullanılmayabilir. Astar parçaları kesildikten sonra kesinlikle gümüş
kalem veya nokta ile işaretlemeler yapılmalıdır.

 Gamba astarı

Spor sayanın gamba, arka kısım ve kapsül bölgesinin bir kısmını kapsayan astardır.
Astar spor sayaya tulum dikiş ile dikilir. Gamba astarının kesilirken kulak kısımlarının
düzgün kesilmesine dikkat edilmelidir (Şekil 1. 7).

Şekil 1.7: Gamba astar ıstampa parçası
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 Yüz astarı

Sayanın ön kısmında bulunur ve yüzü alt kısmını kaplar. Yüz elemanını
kuvvetlendirmek için yüz astarı kullanılır (Şekil 1. 8).

Şekil 1.8. Yüz Astar ıstampa parçası

 Dil astarı

Genel olarak yüz astarına bağlı ve yüz astarı ile birlikte kesilirler. Ayakkabı modeline
göre yüz astarından ayrı kesilenleri de vardır. Ayakkabının dili, ayakkabıyı giyen kişi
tarafından devamlı çekildiği için dilin sayası kadar astarın yönü de önemlidir. Dil astar
parçaları kesildikten sonra gümüş kalem ile dil astarının astar fazlalık kısımlarını
işaretlenmelidir (Şekil 1. 9).

Şekil 1.9. Dil astar ıstampa parçası
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Astar ve yüz
Istampalarını ayırınız.

 Astar ve yüz ıstampalarını ayırınız. Istampa parçalarının
hangisi yüze ait hangisinin astara ait olduğunu öğreniniz.

 Sayalık malzemeyi
hazırlayınız.

 Modelinize göre saya ve astar malzemesi seçiniz.

 Malzemeyi kesim masasına kurallara uygun yerleştiriniz.

 Malzemenin kusur ve hatalarını tespit ediniz.

 Malzemenin kalite bölgelerini tespit ediniz.

 Malzemenin sıkılık yönünü tespit ediniz.

 Malzemenin desen ve şekil özelliklerini tespit ediniz.

 Yüz parçalarını
kesiniz.

 Yüz parçalarını kurallara uygun malzeme üzerine
yerleştiriniz

 Küçük deri parçalarını küçük parçaların kesiminde
kullanabilirsiniz (Resim 1.4).

Resim 1.4: Deri parçasının değerlendirilmesi

 Her yüz parçasının sıkılık yönüne dikkat ederek kesiniz.

Resim 1.5: Maskaret parçasının kesimi

 El kesim bıçağınızın keskin olmasına dikkat ediniz (Resim
1.5).

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Kestiğiniz yüz parçalarının üzerindeki referans çizgilerini
çiziniz (Resim 1.6).

Resim 1.6: Referans çizgilerinin çizilmesi

 Nokta şeklinde işaretlenmesi gereken referans noktalarını
kesim bıçağınızın arkasındaki sivri uç ile işaretleyiniz
(Resim 1.7).

Resim 1.7: Referans noktalarının işaretlenmesi

 Astar parçalarını
kesiniz.

 Astar parçalarını kurallara uygun malzeme üzerine
yerleştiriniz (Resim 1.8).

Resim 1.8: Saya astar parçalarının malzeme üzerine
yerleştirilmesi

 Her astar parçasının esneme yönüne dikkat ederek kesiniz.

 El kesim bıçağınızın keskin olmasına dikkat ediniz.
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 Astar parçalarına
numaralama yapınız.

 Kesilen saya elemanlarına numarasına göre çentik
koymayı unutmayınız.

 Çentik atmazsanız üzerine kalem ile numarasını yazınız.

 Kontrol ve düzeltme
yapınız.

 Kesilen parçaları numaralarına ve sağ sol çentiğine göre
tasnifleyiniz.

 Parçaları şekillerine göre ayırınız.

 Ayrılan parçaları sayınız.

 Kesilmiş sayaları işaretleyiniz.

 Kesilmiş sayaları eşleştiriniz
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)

Aşağıdaki cümleleri doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz.

1. ( ) Sentetik spor sayalar; deri, plastik şerit gibi parçalar ile kuvvetlendirilmektedir.

2. ( ) Kesime büyük parçaların kesiminden başlanır. Daha sonra artan malzemelerden
küçük parçalar kesilir.

3. ( ) Kelebek ayakkabıya mukavemet katar ayrıca ayakkabının güzel durmasını sağlar.

4. ( ) Yüzün arka kısmı ile yan kulak uçlarının aralarında oluşan bölgeye maskaret
denir.

5. ( ) Spor sayanın gamba, arka kısım ve kapsül bölgesinin bir kısmını kapsayan astara
yüz astarı denir.

6. ( ) Şekil 1. 8 deki astar yüz astarıdır.

Şekil 1.8

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 uygulama testine geçiniz

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Öğretmenizin vereceği daha farklı bir spor saya modeli kesiniz. Yaptığınız
uygulamayı aşağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1. Astar ve yüz ıstampalarını ayırdınız mı?
2. El kesim bıçağınızı eğelediniz mi?
3. Malzemeyi kesim masasına kurallara uygun yerleştirdiniz mi?
4. Saya parçalarının kenarlarını pürüzsüz kestiniz mi?
5. Saya elemanların kesitiniz mi? İkinci sahradan eşleştirme

yaptınız mı?
6. Saya parçalarını esneme yönüne dikkat ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru işlem sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yapmadığınız uygulamalara için “Hayır” cevabı verdiğiniz ya da
cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar
uygulayınız. Tüm sorulara “Evet” cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Uygun ortam sağlandığında spor saya yapımının işlem basamaklarını öğrenip
sayasını yapabileceksiniz.

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:

 Ayakkabı üreticilerine giderek bayan, çocuk ve erkek spor ayakkabılarındaki
dikiş adım mesafeleri hakkında bilgi toplayınız.

 Araştırma işlemleri için internet ortamından ayakkabı üreticilerine
ulaşabilirsiniz.

2. YÜZ VE ASTAR HAZIRLAMA

Spor ayakkabıda yüz ve astarın uyumu çok önemli unsurlardandır. Spor sayasının
astarı yüz kısmının ağzından tulum dikişi ile dikilir. Tulum dikişinin ayrıntısını 10. Sınıf’ta
okutulan Tezgâh İşlemleri modülünden hatırlayınız.

2.1. Yüz Hazırlamada Dikkat Edilecek Noktalar

 Makine dikiş boyunu spor ayakkabıya göre ayarlayınız. Spor ayakkabıda
santimetredeki dikiş sayısı 3 ile 4 arasında tercih edilir.

 Ayakkabılarda kullanılan yapıştırıcılar insan vücuduna zararlı olduğu için
yapıştırıcı sürerken parmak veya el yoluyla temas edilmemesine dikkat
edilmelidir. Yapıştırıcı sürülmesinde fırça kullanılmalıdır (Resim 2. 1).

Resim 2.1: Fırça kullanarak yapıştırıcı sürmek

 Referans çizgilerine dikkat ederek parçalar birleştirilir. Özellikle spor
ayakkabılarda parça sayısı çok olduğu için referans noktalarının düzgün
yerleşmesi çok önemlidir. Sayanın büyümesini veya küçülmesini engellemek
için buna dikkat edilmelidir.

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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 Spor saya çift dikiş ile dikilmelidir. Spor ayakkabılar ile değişik ağır şartlarda
giyildiğinden mukavemetinin fazla olması gerekir.

 Dikiş ile birleştirilen saya parçalarının başına ve sonuna kalıcı dikiş (ponteriz)
dikilmelidir (Resim 2. 2).

Resim 2.2: Ponteriz dikişi

 Kapsül parçasını sayaya dikerken maskaret kısmına kadar dikilir. Fakat önceki
dikişin 3 veya 4 dikiş üstüne dikiş dikilmelidir. (Resim 2. 3).

Resim 2.3: Gamba ile kapsül bölgesinin dikimi

 Dikiş işlemleri bittikten sonra ip uçlarının kesilmesi ve yakılması gereklidir.

 Kapsül takarken perçinleme işleminin düzğünlüğü kontrol edilmelidir.
Kapsüllerin doğruluğu kontrol edilmelidir.

 Saya birleştirme sırasında saya parçalarına sürülen yapıştırıcılar referans
çizgilerinin dışına taşmamalıdır (Resim 2. 4).

Resim 2. 4 Yapıştırıcı sürülmesi

 Birleştirme sırasında ve dikiş esnasında sayada oluşabilecek potlukların
giderilmesine dikkat edilmelidir.
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 Spor ayakkabıda kullanılan malzeme doğal deri ise uygun tıraşları yapılmalıdır.
Altta kalanlara bindirme (üste), üsteki parçalarada yakma tıraşı yapılmalıdır.

 Çatılan astar parçalarının dikişinin açılmaması için takviye bandı
yapıştırılmalıdır.

 Sayada veya astarda çatılan dikiş diplerine açma yapılmalıdır. Açma işlemi
yapılırken çekiç kullanılır. (Resim 2. 5).

Resim 2. 5: Dikiş diplerinin açma yapılması
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Gamba parçalarını
regolasını ve dikimini
yapınız.

 Aşağıdaki işlemleri tezgâhta yapınız.
 Gamba parçalarının birleştirilecek kenarlarına

yapıştırıcı (neopren) sürünüz (Resim 2. 6).
 Yapıştırıcıyı fırça ile sürünüz.
 Yapıştırıcı sürdükten sonra yapıştırıcı kutusunun

kapağını kapatınız.
 Yapıştırıcının kuruma süresini bekleyiniz.
 Referans çizgilerine dikkat ederek gambayı

oluşturacak iki parçayı birleştiriniz.

a b
Resim 2.6: Gamba parçalarına yapıştırıcı sürülmesi ve

birleştirilmesi

 Parçaları birbirine yapıştırdıktan sonra iyi yapışması
ve güzel dikilmesi için çekiç ile eziniz (Resim 2. 7).

 Parçaları birleştirdikten sonra referans çizgilerine
göre yerleştirilme yapıldığını kontrol ediniz.

a b
Resim 2.7: Gamba parçalarının çekiç ile ezilmesi ve kontrolü

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Maskaret ve yüzü yapıştırılan yerden kenara 1,5 mm
den dikiniz (Resim 2. 8).

 Dikişinin başına ve sonuna ponteriz dikişi atınız.

a b
Resim 2.8: Gamba parçalarının dikilmesi

 İlk parça dikildikten sonra diğer parçanın dikişine
geçiniz (Resim 2. 9).

Resim 2.9: Gamba parçalarının dikilmesi

 İç ve dış gambanın dikiş uyumunu kontrol ediniz.
(Resim 2. 10).

Resim 2.10: Gamba parçalarının dikiş kontrolü
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 Maskaret ve kapsül
bölgesinin regolasını ve
dikimini yapınız.

 Aşağıdaki işlemleri tezgâhta yapınız.

 Maskaret ve kapsül bölgesinin birleştirilecek
kenarlarına yapıştırıcı (neopren) sürünüz (Resim 2.
11).

 Yapıştırıcı sürdükten sonra yapıştırıcı kutusunun
kapağını kapatınız.

Resim 2.11: Maskaret ve Kapsül parçalarına yapıştırıcı
sürülmesi

 Referans çizgilerine dikkat ederek maskaret ve
kapsül bölge parçasını oluşturacak iki parçayı
birleştiriniz (Resim 2. 12).

Resim 2.12: Maskaret ve Kapsül bölgelerinin birleştirilmesi

 Parçaları birleştirdikten sonra referans çizgilerine
göre yerleştirilme yapıldığını kontrol ediniz (Resim
2. 13).

Resim 2.13: Parçaların birleştirme kontrolü
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 Maskaret ve kapsül bölgesi parçasını yapıştırılan yerden
kenara 1,5’mm den dikiniz (Resim 2.14).

 Dikişinin başına ve sonuna ponteriz dikişi atınız.
 Dikiş kontrollerini yapınız.

a b
Resim 2.14: Kapsül parçalarının ve maskaretin dikilmesi ve

dikiş kontrolü

 Gambalar ile maskaret
kısmının regolasını ve
dikimini yapınız.

 Aşağıdaki işlemleri tezgâhta yapınız.

 İç ve dış gambalar ile kapsül bölgesinin
birleştirilecek kenarlarına yapıştırıcı (neopren)
sürünüz. (Resim 2. 15).

 Yapıştırıcıyı fırça ile sürünüz.

 Yapıştırıcı sürdükten sonra yapıştırıcı kutusunun
kapağını kapatınız.

 Referans çizğilerine dikkat ederek maskaret ve
kapsül bölğe parçasını oluşturacak iki parçayı
birleştiriniz.

a b
Resim 2.15: Maskaret ile gambalara yapıştırıcı sürülmesi ve

birleştirilmesi
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 Maskaret ve gambaları yapıştırılacak yerden kenara 1,5
mm den dikiniz (Resim 2.16).
 Dikişinin başına ve sonuna ponteriz dikişi atınız.

 Kapsül parçasının üst kısmından maskaretin alt
kısmına kadar dikiniz.

a b
Resim 2.16: Maskaret ile gambaların dikilmesi

 İç ve dış gambayı arka kısımlarını içe çatı dikişi ile
birleştiriniz (Resim 2. 17).

a b
Resim 2.17: Gambaların arka kısmının çatılması

 Çatı dikişi ile birleştirilen kısmı çekiçin sivri kısmı
ile eziniz

 Çatı dikişi dikilen kısma iç kısımdan takviye bandı
yapıştırınız (Resim 2. 18).

a b
Resim 2.18: Çatı dikişine takviye bandı atılması
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 Sayanın arka kısmının
regolasını ve dikimini
yapınız.

 Aşağıdaki işlemleri tezgâhta yapınız.
 Arka parça ile kelebek parçasının birleştirilecek

kenarlarına yapıştırıcı (neopren) sürünüz (Resim 2.
19).

 Yapıştırıcıyı fırça ile sürünüz.
 Yapıştırıcı sürdükten sonra yapıştırıcı kutusunun

kapağını kapatanınız.

Resim 2.19: Arka parçaya ve kelebek parçasına yapıştırıcı
sürülmesi

 Arka parçanın alt kısmında bulunan kesik kısmı içe
çatı dikişi ile dikiniz (Resim 2. 20).

Resim 2.20:Arka parçanın çatılması

 Çatı dikişi ile birleştirilen kısmı çekiçin sivri kısmı
ile eziniz (Resim 2. 21).

 Çatı dikişi dikilen kısma iç kısımdan takviye bandı
yapıştırınız.

a b
Resim 2.21: Çatı dikişinin ezilmesi ve takviye bandı atılması
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 Referans çizgilerine dikkat ederek maskaret ve
kapsül bölge parçasını oluşturacak iki parçayı
birleştiriniz.

 Parçaları yapıştırma yaptıktan sonra iyi yapışması ve
güzel dikilmesi için çekiç ile eziniz.

 Parçaları birleştirdikten sonra referans çizgilerine
göre birleştirme yapıldığını kontrol ediniz.

 Kelebek parçasının arka parçanın altında kaldına
dikkat edininiz (Resim 2. 22).

a b
Resim 2.22: Arka parça ile kelebek parçasının saya ile

birleştirilmesi
 Arka parça ve sayayı yapıştırılan yerden kenara 1,5 mm

den dikiniz (Resim 2.23).
 Dikişinin başına ve sonuna ponteriz dikişi atınız.

a b
Resim 2.23: Arka parça ile sayanın dikilmesi

 Dikişlerinizde dikiş hatası olamadığından emin
olunuz. (Resim 2. 24).

Resim 2.24: Sayanın dikiş kontrolü
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)

Aşağıdaki cümleleri doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz.

1. ( ) Çatı dikişi ile birleştirilen kısım çekiçin sivri kısmı ile ezilir.

2. ( ) Saya dikimi bittikten sonra dikişlerin kontrolünü yapmaya gerek yoktur.

3. ( ) İç ve dış gabmayı arka kısımlarını dışa çatı dikişi ile birleştirilir.

4. ( ) Saya parçaları birleştirilirken referans çizgileri kullanılır.

5. ( ) Yapıştırıcı sürdükten sonra yapıştırıcı kutusunun kapağı kapatılmalıdır.

6. ( ) Kelebek parçansın kullanım amacı sayaya renk katması içindir.

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 uygulama testine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Öğretmenizin size vereceği başka bir spor saya modeli dikiniz.. Yaptığınız
uygulamayı aşağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1. Malzemeniz deri ise saya parçaları için gerekli tıraşları yaptınız

mı?
2. Tezgâh işlemlerini yaptınız mı?
3. Dikiş makinesini dikilecek modele göre ayarladınız mı? (dikiş

boyu, İplik rengi, vb.)
4. Saya parçalarını kurallara uygun diktiniz mi?
5. Sayanın son kontrollerini yaptınız mı?
6. Saya parçalarını esneme yönüne dikkat ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru işlem sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yapmadığınız uygulamalara için “Hayır” cevabı verdiğiniz yada
cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar
uygulayınız.

Tüm sorulara “evet” cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3

Uygun ortam sağlandığında öğrenciler spor sayada üste atma işlem basamaklarını
öğrenip, yapabileceksiniz.

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:

 Spor sayada kaç çeşit ağız kenar işlemi vardır araştırınız.
 Birinci madde de buldunuz ağız kenar işlemlerin nasıl yapıldığını araştırınız.
 Araştırma işlemleri için internet ortamından ayakkabı üreticilerine

ulaşabilirsiniz.

3. ASTAR HAZIRLAMA VE ÜSTE ATMA

3.1. Astar ve Yüzü Birleştirirken Dikkat Edilelecek Noktalar

 Astar yüz üzerine çevirme yapılırken her kenarının eşit miktarda sayanın
üstünden görünmesi sağlanmalıdır.

Resim 3.1: Yüz tulum kıvırma

 Astar sayaya tulum dikişi şeklinde dikilirken kenara eşit uzaklıktan dikiş
yapılmalıdır (Resim 3. 1).

 Çevirme yapılacak kenarlara solüsyon sürülmelidir. Solüsyon çevrilecek
malzemeye yedirilerek (malzemenin içine işlemesi) sürülmelidir.

 Tüm dikişlerin başlangıç ve bitiş noktalarına ponteriz dikişi atılmalıdır.

 Yapıştırıcı sürdükten sonra yapıştırıcı kutusunun kapağı kapatılmalıdır. Kapağı
kapatılmayan yapıştırıcılar çok çabuk kurur ve bozulur (Resim 3. 2).

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Resim 3.2. Yapıştırıcı kutusu

 Spor ayakkabılarda dil sayaya kuvvetli şekilde tutturulmalıdır. Bunun içinde dili
sayanın en az iki yerinden ve ponteriz dikişi atmalıyız (Resim 3. 3).

Resim 3.3. Dil dikişi
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Spor saya astarının
regolasını ve
dikimini yapınız.

 Aşağıdaki işlemleri tezgâhta yapınız.
 Gamba astarları ile yüz astarının birleştirilecek

kenarlarına yapıştırıcı (neopren) sürünüz (Resim 3. 4).
 Yapıştırıcıyı fırça ile sürünüz.
 Yapıştırıcı sürdükten sonra yapıştırıcı kutusunun kapağını

kapatınız.
 Referans çizgilerine dikkat ederek yüz astarı ve gamba

astarlarını oluşturacak parçaları birleştiriniz.
 Parçaları yapıştırma yaptıktan sonra iyi yapışması ve

düzğün dikilmesi için çekiç ile eziniz.
 Parçaları birleştirdikten sonra referans çizgilerine göre

yerleştirildiğini kontrol ediniz.

a b
Resim 3.4: Astar parçalarına yapıştırıcı sürülmesi ve birleştirilmesi

 Yüz ve gamba astarını yapıştırılan yerden kenara 1,5 mm den
dikiniz (Resim 3. 5).
 Dikişinin başına ve sonuna ponteriz dikişi atınız.
 Yüz astarı ile gamba astarlarını yapıştırılan kısımdan

dikiniz.

a b
Resim 3.5: Astar parçalarının dikilmesi

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Gamba astarlarını içe çatı dikişi ile dikiniz (Resim 3. 6).

Resim 3.6: Gamba astarlarının çatı dikişi

 Astarı sayaya
tulum dikişi ile
dikiniz.

 Saya ve saya astarını yapıştırılan yerden kenara 1,5 mm den
tulum dikişi ile dikiniz (Resim 3. 7)
 Dikişinin başına ve sonuna ponteriz dikişi atınız.

a b
Resim 3.7: Astar ve sayanın tulum dikişi ile dikilmesi

 Astarın saya
üzerine
kıvırmasını
yapınız.

 Kapsül bölgesinin
regola ve dikişini
yapınız.

 Kapsül bölgesinin
astar fazlalıklarını
kesiniz.

 Aşağıdaki işlemleri tezgâhta yapınız.
 Gamba astarları ile yüzün kıvırma yapılacak kenarlarına

yapıştırıcı (solüsyon) sürünüz (Resim 3. 8).
 Yapıştırıcıyı fırça ile sürünüz.
 Yapıştırıcı sürdükten sonra yapıştırıcı kutusunun kapağını

kapatınız.

Resim 3.8: Tulum çevirme için solüsyon sürülmesi
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 Astarı kapsül parçasının kenarından diğer kapsül
parçasının kenarına kadar kıvırma yapınız (Resim 3. 9).

a b
Resim 3.9: Tulum çevirme yapılması

 Kapsül parçalarının alt kısmına ve astara yapıştırıcı
sürünüz (Resim 3. 10).

 Yapıştırıcı sürülen kısımları yapıştırınız.

a b
Resim 3. 10. Astar ve sayanın kapsül bölgesinden birleştirilmesi

 Saya ve saya astarını yapıştırılan yerden kenara 1,5 mm den
dikiniz (Resim 3.11).

a b
Resim 3.11. Astar ve sayanın kapsül bölgesinden dikilmesi
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 İp kesilmeden diğer kapsül parçasının dikimine geçiniz
(Resim 3. 12).

Resim 3. 12: Astar ve sayanın kapsül bölgesinden dikilmesi

 Kapsül parçalarının kenarlarından artan astar
fazlalıklarını kesiniz (Resim 3. 13).

Resim 3.13: Astar fazlalıklarının kesilmesi

 Dil astarı ve dil
sayasının regola ve
dikimini yapınız.

 Aşağıdaki işlemleri tezgâhta yapınız.
 Dil astarları ile dile yapıştırılacak kenarlarına yapıştırıcı

(solüsyon) sürünüz (Resim 3. 14).
 Yapıştırıcıyı fırça ile sürünüz.
 Yapıştırıcı sürdükten sonra yapıştırıcı kutusunun kapağını

kapatınız

Resim 3.14. Dil ve dil astarına yapıştırıcı sürülmesi
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 Dil saya parçası ile dil astarını yapıştırılan yerden kenara 1,5
mm’den dikiniz (Resim 3.15).
 Dikişinin başına ve sonuna ponteriz dikişi atınız.

a b
Resim 3:15. Dil ve dil astarının dikilmesi

 Dil astar fazlalıklarını kesiniz. (Resim 3. 16).

Resim 3.16: Dil astar fazlalıklarının kesilmesi

 Dili sayaya
yerleştirip dikimini
yapınız.

 Dilin referans noktasından saya altına yerleştiriniz (Resim
3. 17).

Resim 3.17: Dilin sayaya yerleştirilmesi

 Dili dikiş ile sabitleyiniz (Resim 3. 18).
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Resim 3.18: Dilin sayaya dikilmesi

 Sayanın kapsüllerini takınız (Resim 3. 19).

a b
Resim 3.19: Sayaya kapsül takılması

 Sayanın fazla
ipliklerini yakınız.

 Spor sayanın fazla ipliklerini yakınız (Resim 3. 20).

Resim 3.20: Fazla ipliklerin yakılması
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)

Aşağıdaki cümleleri doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz.

1. ( ) Şekil 3.21’deki kıvırma şeklinin adı tulum yaka kıyılıktır.

Resim 3. 21

2. ( ) Şekil 3.22’deki yapıştırıcı kabının içinde piyasa dilinde sarı ilaç denen neopren
vardır.

Resim 3.22

3. ( ) Bu modül de işlenen spor sayada bir çift de iki gamba bu gambalarda üçer
parçadan oluşmaktadır.

4. ( ) Saya parçaları dikilirken roda üstteki saya parçasının üzerinde yürümesi gerekir.

5. ( ) Solüsyon sarı renkte neopren ise beyaz renkteki yapıştırıcılardır.

6. ( ) Tulum çevirme yaparken çekiç, mermer, solüsyon kullanılır.

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 uygulama testine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Öğretmeninizin size vereceği deri parçaları ile tulum kenar yapınız. Yaptığınız
uygulamayı aşağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz.

Örnek deri parçası boyutu 100 mm * 70 mm

Örnek astar parçası 100 mm* 65 mm

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1. Deriye yakma tıraşı yaptınız mı?
2. Astar ve yüzü birbirinin ters tarafı üzerine getirerek tulum

çevirme için diktiniz mi?
3. Solüsyonu malzemelere yedirerek sürdünüz mü?
4. Dikiş diplerine açma yaptınız mı?
5. Tulum kıvırma yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru işlem sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yapmadığınız uygulamalara için “Hayır” cevabı verdiğiniz yada
cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar
uygulayınız.

Tüm sorulara “Evet” cevap verdiyseniz Modül Değerlendirme’ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
OBJEKTİF TEST (ÖLÇME SORULARI)

1. Aşağıdakilerden hangisi spor sayanın mukavemetini arttırmak için yapılmıştır?
A) Gamba
B) Dikiş
C) Yüz.
D) Şerit

2. Spor ayakkabılarını diğer ayakkabılardan ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Her spor sayasında atkı kullanılması
B) Spor sayalarının vizo tekniği ile yapılması
C) Spor ayakkabılarının renkli malzemelerden yapılması
D) Hiçbiri

3. Genellikle saya parçaları kanadın üzerine, ………………(sıklık doğrultusunda)
yerleştirilerek kesilmelidir.Boşluk olan kısma aşağıdaki şıklardan hangisi gelmelidir?
A) Arkadan baş yönünde
B) Önden arka tarafa doğru
C) Karışık
D) Hiçbirisi

4. Bu modüldeki spor sayanın yüz parçaları kaç adettir?
A) 7
B) 10
C) 9
D) 12

5. Bu modül deki spor sayanın astar parçaları kaç adettir?
A) 3
B) 5
C) 6
D) 4

6. Spor ayakkabıda sayanın arka kısmında kullanılan, sayayı arka kısmından
kuvvetlendiren, ayakkabıya mukavemet katan, ayrıca ayakkabının güzel durmasını
sağlayan saya elemanı hangisidir?
A) Hiçbiri
B) Kapsül bölgesi
C) Yüz
D) Kelebek

MODÜL DEĞERLENDİRME
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7. Piyasada “sarı ilaç” denen yapıştırıcının gerçek adı nedir?
A) Solüsyon
B) Lâteks
C) Neopren
D) NT-22

8. “Çatılan astar parçalarının dikişinin açılmaması ve dikiş mukavameti için
………………. Yapıştırılmalıdır”.Noktalalarla belirlenen yere aşağıdakilelerden
hangisi getirilmelidir?
A) Sele bant
B) Meşin
C) Astar ile Yüz birbirine
D) Hiçbiri

9. Spor saya gamba astarlarının arka kısmı hangi dikiş ile birleştirilir?
A) Dışa çatı dikişi ile
B) İçe çatı dikişi ile
C) Tulum dikişi ile
D) Ziğzag dikişi ile

10. Aşağıdakilerden hangisi dikiş payıdır?
A) 3 cm
B) 2 cm
C) 2,5 cm
D) 1,5 cm

DEĞERLENDİRME

Sorulara verdiğiniz yanıtları cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Bu modül kapsamında
hangi bilgileri kazandığınızı belirleyiniz. Yanlış cevaplandırdığınız sorularla ilgili öğrenme
faaliyetinde ilgili konuya dönünüz.
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PERFORMANS TESTİ (YETERLİK ÖLÇME)

Gerekli araç gereç ve donanımın bulunduğu ortamda bu modülde yapılmış olan spor
saya modelinden iki çift saya uygulaması yapınız. Yaptığınız bu uygulamayı aşağıdaki
kriterlere göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Spor saya modeline uygun yüz ve astar malzemesi seçtiniz
mi?

2. Saya kesimlerini kurallara uygun ve en düşük malzeme
kaybı ile kestiniz mi?

3. Yüz sayasının regolasını ve dikimini kurallara uygun
yaptınız mı?

4. Astar parçasının regolasını ve dikimini kurallara uygun
yaptınız mı?

5. Dikiş hatası ve çentik kontrollerini yaptınız mı?
6. Sayaları sağ ve sol olarak gruplandırdınız mı?

DEĞERLENDİRME

Yapılan değerlendirme sonunda “Hayır” cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız modülü tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet” ise modülü
başarı ile tamamladınız, tebrik ederiz. İlgili kişi ile görüşerek bir sonraki modüle geçiniz.
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CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI

1. D
2. D
3. D
4. Y
5. Y
6. Y

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

1. D
2. Y
3. Y
4. D
5. D
6. Y

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI

1. Y
2. D
3. Y
4. D
5. Y
6. D

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI

1. D
2. B
3. A
4. B
5. A
6. D
7. C
8. D
9. B

10. D

CEVAP ANAHTARLARI
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ÖNERİLEN KAYNAKLAR
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