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AÇIKLAMALAR 
 

MODÜLÜN KODU 542TGD868 

ALAN Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi 

DAL/MESLEK Saraciye Üretimi–Saraciye Modelistliği 

MODÜLÜN ADI Sümen  

MODÜLÜN TANIMI Sümen ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırıldığı öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/16 

ÖN KOġUL Tezgah iĢlemleri, temel kesim, temel dikiĢ makineleri, 

saraciyede ölçü alma modüllerini almıĢ olmak 

YETERLĠK Sümen yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç: 

Uygun ortam sağlandığında sümen yapabileceksiniz.  

Amaçlar: Öğrenci; 

1. Modele uygun kalıp hazırlayacaksınız 

2. Firesiz, net kesim ve tıraĢ yapacaksınız 

3. Modele uygun montaj yapacaksınız.  

EĞĠTĠM 

ÖĞRETĠM ORTAMLARI 

VE DONIMLARI 

Çizim ve kesim masası bulunan aydınlık bir ortam, çelik 

cetvel, kalıp mukavvası , makas, deri bıçağı, , kesim lastiği, 

kenar traĢ makinesi, dikiĢ makinesi,   yapıĢtırma mermeri, 

yapıĢtırıcı, yapıĢtırıcı sürme fırçası, yapıĢtırıcı kutusu, deri, 

süet astar, besleme süngeri, iplik, çakmak ve  kauçuk. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen ölçme 

araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi 

değerlendireceksiniz. 

Öğretmen, modülün sonunda, size ölçme aracı ( test, çoktan 

seçmeli, doğru-yanlıĢ, vb. ) kullanarak modül uygulamaları 

ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 

değerlendirecektir. 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci; 

 

Sümen ,üzerinde yazı yazmaya ,arasında evrak saklamaya yarayan deri kaplı çalıĢma 

masası aksesuarıdır.  

 

Sümen tek veya set halinde daha çok ofis ve büro makam odalarında masa üstünde 

kullanılmaktadır. DeğiĢik modellerde deri, deri ve  ahĢap karıĢımı sümenler yapılmaktadır. 

ÇeĢitli aksesuarlarla estetik    bir görünüm kazandırılmaktadır. 

 

Bu modülle , elde  edeceğiniz bilgi ve becerilerle sizlerde Ģık bir sümen 

yapabileceksiniz. Sümeni uygun farklı renkte derilerle yaparak, zevkinizi ortaya 

koyabilirsiniz 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

Ölçülere uygun sümen  kalıbı çıkarabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Saraciyede kullanılan sümen modellerini inceleyiniz 

 Sümen üretimi yapan atölyeleri gezerek kalıp çıkarmayı gözlemleyiniz. 

 Bilgilerinizi arkadaĢlarınızla ve öğretmeninizle paylaĢınız 

 

 

1. KALIP 
1.1. Sümen 

 

Sümen, masa üzerine konan geniĢ yazı altlığıdır. Deri, suni deri ,deri ahĢap bir arada  

kullanılarak çeĢitli aksesuarlarla estetik görünüm kazandırılmıĢ evrak ,kalem gibi  

malzemelerini koymaya yarayan bir masaüstü aksesuarıdır.  

 

Sümen tek baĢına kullanılabildiği gibi çok amaçlı kullanımı hedefleyen kalemlik 

notluk, resimlik gibi   parçaları ile  set halinde bulunan modelleri   (Resim 1,1)  

 

Resim   1.1: Sümen seti 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
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1.2. Sümen ÇeĢitleri 
 

Masa üstlerinde not tutmak, evrak saklamak, üzerinde yazı yazma amaçlı kullanılan 

birçok çeĢitleri  bulunmaktadır. 

 

 Klasik sümen seti 

 

Resim 1.2:Klasik sümen seti  

 Masa sümeni; Masaüstünde ajanda,takvim,vs gibi araçları  iĢlevsel olarak 

kullanılan modelidir. Daha çok promosyon olarak üretimi yapılmaktadır. 

(Resim 1.3) 

 

Resim 1.3: Masa sümeni 
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Resim 1.4: Kağıt masa sümeni 

 Kağıt Masa Sümeni. Bu sümende malzeme olarak kağıt kullanılmasından dolayı 

kağıt masa sümeni olarak adlandırılmaktadır. (Resim 1.4) 

 

1.2. Sümen Kalıpları 
 

1.2.1. Ölçü alma  
 

Model tespit edilir. Parçalar adlandırılır. Ölçülendirme iĢlemine sümenin  en belirgin 

parçasından baĢlanır. Ölçü almadaki temel prensiplere dikkat edilerek birebir model 

üzerinden ölçülendirme yapılır. Besleme ve sertleĢtirme parçaları,astar,  vb deri yüzey 

kalıplarına göre ölçülendirilir.Besleme ve sertleĢtirme kalıpları ölçülendirilirken ,deri yüzey 

kalıplarından  kıvırma payları  çıkartılarak ölçülendirilir. Ölçülendirilen sümen parçalarının 

ölçülerini ve kalıp bilgilerini görmek için model ölçü formu tablosu hazırlanır.  Model ölçü 

formu tablosu, ölçüleri kalıba aktarırken bize kolaylık sağlayacaktır. Model ölçü tablosunda 

ürünün paysız ölçüleri verilir. 
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Resim 1.4: Sümen  

Model Ölçü Formu  
 

64 x 38 cm  Gövde Mukavvasi 2 mm lik     1 adet 

68 x 42 cm  Gövde Süet Astari       1 adet 

62 x 36 cm  Gövde Alt Kapama Mukavvasi 70lik    1 adet 

64 x 38 cm  Gövde Alt Kapama Süet Astari     1 adet 

64 x 4 cm  Gövde Üst Kolon Mukavvasi 2 mm lik   1 adet 

64 x 4 cm  Gövde Üst Kolon Besleme Süngeri 3 mm lik  1 adet 

66 x 6 cm   Gövde Üst Kolon Derisi      1 adet 

34 x 4 cm   Gövde Yan Kolon Mukavvasi 2 mm lik  2 adet 

34 x 4 cm   Gövde Yan Kolon Besleme Süngeri 3 mm lik  2 adet 

36 x 6 cm   Gövde Yan Kolon Derisi      2 adet 

55,5 x 33 cm  Kapak Mukavvasi 2 mm lik     1 adet 

55,5 x 33 cm  Kapak Besleme Süngeri 3 mm lik    1 adet 

57,5 x 37 cm  Kapak Derisi       1 adet  

54 x 33 cm   Kapak Alti Kapama Mukavvasi 70 lik   1 adet 

57,5 x 37 cm  Kapak Alti Kapama Süet Astari    1 adet 

 

Daha önceki modüllerimizde ölçü alırken dikkat edilecek  hususlar bu modül için de 

geçerlidir. 
 

1.2.2. Kalıp hazırlamada dikkat edilecek noktalar 
 

64 X 38  cm Gövde mukavvası 2 mm „lik 1 adet  olarak  model ölçü formuna uygun 

olarak  hazırlanır. Hazırlanan kalıplar numaralandırılır. Gerekli iĢaretlemeler yapılır. Model 

ölçü formuna .uygun olarak sümenin tüm  kalıpları  hazırlanır(Resim 1.5) 
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Resim 1.5: Kalıplar 

1.2.3. Deri Kalıbı  
 

Model ölçü formuna uygun olarak  ölçüler mukavva  üzerine geçirilir. Ölçülere ve 

Ģekle uygun olarak çizimi yapılır ve çelik cetvel yardımı kesimi yapılır.  

 

1.2.4. SertleĢtirme ve besleme kalıbı  
 

Sümende, sertleĢtirme malzemesi olarak mukavva kullanılmaktadır. Besleme 

malzemesi olarak sünger kullanılmıĢtır. Ölçülere uygun olarak sertleĢtirme besleme kalıbı 

hazırlanır. ĠĢaretleri aktarılır.  

 

1.3. Kalıp kontrolü  
 

Üretim sonucunda iĢ gücü , ekonomik kayıpların ortaya çıkmaması için hazırlanan 

kalıpların doğru, ölçülerde ve modele uygun  olup olmadığı kontrol edilir. Ġstenilirse 

hazırlanan mülaj dan bir minyatürü hazırlanarak kontrolü sağlanır.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Kullanılacak Araç ve Gereçler 

 

 Kalıbı çıkarılacak sümen   

 Kesim lastiği 

 Cetvel 

 Ġnce uçlu kalem 

 Karton 

 El bıçağı 

 Masat 

 Eğe 

 Mukavva ( 2mm kalınlığında)  

 

ĠĢlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak sümen  kalıbını 

çıkarınız.  

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Kalıbını çıkaracağınız  sümen modelini 

inceleyiniz. 
 Detayları gözden kaçırmayınız. 

 Modele uygun parçaları tespit ediniz.  Ayrıntıya önem veriniz. 

 Ölçüleri kartona aktarınız.  Simetri, dikkatli ve özenli çalıĢınız. 

 Karton kalıpları kesiniz.  Ölçüsünü bozmamaya özen gösteriniz. 

 ĠĢaret ve bilgileri kalıp üzerine geçiriniz.  Dikkatli ve özenli olunuz. 

 Çıkardığınız kalıpları tek tek kontrol 

ediniz. 
 ĠĢaretlemelere dikkat ediniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Sünger, elyaf bir sertleĢtirme malzemesidir. 

2. (   ) Kalıp üzerinde iĢaretlemeler gösterilmez. ĠĢaretlemeler yalnız ana malzeme 

üzerinde yer alır.  

3. (   ) Masa sümeninin kullanım amacı daha çok takvim, ajanda not tutma gibi 

iĢlevlerdir. 

4. (   ) Sümen sadece süsleme amaçlı bir masa aksesuarıdır. 

5. (   ) Model ölçü formu hata yapma olasılığını en aza indirir. 

 

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 “Uygulamalı Test‟”e geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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UYGULAMALI TEST 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet,  kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Evet Hayır 

1. Kalıbı çıkaracağınız sümeni  incelediniz mi?   

2. Modele uygun parçaları tespit ettiniz mi?   

3. Parçaların ölçülerini aldınız mı?   

4. Ölçüleri kartona aktardınız mı?   

5. Karton kalıpları kestiniz mi?   

6. ĠĢaret ve bilgileri kalıp üzerine geçirdiniz mi?   

7. Çıkardığınız kalıpları kontrol ettiniz mi?   

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı kontrol ederek kendinizi değerlendiriniz. “HAYIR” cevaplarınız var ise 

ilgili öğrenme faaliyetini tekrarlayınız. Tamamı “EVET” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine 

geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

 

Gövde,  iç aksam kesimini yaparak kenar  tıraĢını  net ve firesiz olarak 

yapabileceksiniz.  

 

 
 

 

 

 Elde kesim yapan iĢletmelerde, kesim çalıĢmasını gözlemleyiniz.  

 Sümen aksesuarlarını araĢtırınız.  

 Bilgilerinizi arkadaĢlarınızla ve öğretmeninizle paylaĢınız 

 

2. KESĠM 
2.1. Elde Deri Kesim 

 

Deri dayanıklı esneyebilen istenilen bir form olması dolayısıyla çok kullanıĢlı bir 

malzemedir. Sümen üretiminde maliyetinin yüksek olması dolayısıyla doğal derinin yanı sıra 

suni deri ,ve deri ve ahĢap karıĢımı malzemelerle üretimi yapılmaktadır Mobilyalara uyum 

sağlaması için özel sipariĢ olarak. sümen üretimi yapılmaktadır. Sümen üretiminde küçükbaĢ 

ve büyükbaĢ hayvan derileri kullanılır.  

Sümen yapımında elde kesim  tekniği uygulanmıĢtır. Kesime baĢlamadan önce yüzey 

etüdü yapılır..Kusurlu yerleri varsa gümüĢ kalem ile iĢaretlenir. (Resim 2.1) 

 

Resim  2.1: Deri hatalarını iĢaretleme 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Kesim araç ve gereci hazırlanır.(Resim 2.2) 

 

Resim  2.2: Kesim ve bileme aracı 

 

Resim 2.3: Deri kesimi  

 

Masaya kesim lastiği konup, el kesim bıçağı, eğe ve masat yardımı ile bilenir. Deri 

üzerine gövde kalıbı yerleĢtirilir. El kesim bıçağı ile çelik cetvel yardımı ile kaydırmadan 

deri kesilir. (Resim 2.3)Kalıp üzerindeki tüm iĢaretler deriye biz ile aktarılır. Bütün kalıplar 

ile istenilen adetler de kesilerek hazırlanır.  
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2.2. Ġç Aksam  Kesimi 
 

Modelde mevcut olan  besleme malzemesi sünger, sertleĢtirme malzemesi mukavva, 

süet astar kesimlerini içermektedir.  

 

 

Resim 2.4 :  Süet astar kesimi  

Deriye uygun renkte süet astar seçilir. Süet astar üzerine, süet astar kalıbı yerleĢtirilir. 

Süet astarların  kesimi  kaydırmadan net olarak yapılır.(Resim 2.4-5 )Süet astarların kesimi 

tamamlanır.  

 

 

Resim 2.5:  KesilmiĢ bütün süet astarlar  
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Resim 2.6 :Mukavva kesimi  

 

Ölçülere göre sertleĢtirme malzemesi olan bütün mukavvaların kesimi yapılır.(Resim 

2.6-7)  

 

Resim 2.7: KesilmiĢ bütün mukavvalar  

 

 Resim 2.8:Besleme süngeri  
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Ölçülere göre bütün besleme süngerlerin kesimi yapılır.(Resim 2.8) 

 

 

Resim 2.9:KesilmiĢ bütün besleme süngerleri  

 

2.2.1. Elde kesimde dikkat edilecek noktalar  
 

Elde kesim zaman alan dikkat isteyen bir iĢtir. Sümen gibi bazı saraciye ürünlerinin 

kesimlerinde elde kesim tekniği uygulanmaktadır. Kesim bıçağının ucunun keskin olmasına 

dikkat edilir. Kalıplar deri yüzeyine en ekonomik Ģekilde yerleĢtirilir. Kesim lastiği üzerinde 

kaydırmadan firesiz ve net bir  kesim iĢlemi  yapılır. 

 

2.2.2. Kenar traĢı  
 

Kıvırma geniĢliğine uygun tıraĢ makinesinin ayarları yapılır. Küçük deri parçalarında 

kalınlık kontrolü yapılır. TıraĢlanacak deri, (ön ve arka deri) sipere dayanarak ayağın altına 

verilir. TıraĢlanacak kenar bitinceye kadar el yardımı ile deriye yön verilir. Her parçaya göre 

)geniĢlik ve kalınlık ayarı tekrar yapılır. Gerektikçe bıçağın bilenmesi, doldukça atık 

torbasının boĢaltılması gerekirken oluĢabilecek kazalara karĢı dikkatli olunmalıdır.  Sümen 

parçalarının hepsinin kenar tıraĢı yapılır.(Resim 2.10.11) 
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Resim 2.10:Kesilen derilerin kenar traĢı yapılması 

 

Resim 2.11:Kesilip kenar traĢı yapılmıĢ deriler 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Kullanılacak Araç Gereçler 

 

 Kesim lastiği 

 El bıçağı 

 Masat 

 Eğe 

 Çelik cetvel 

 Deri 

 Süet Astar 

 GümüĢ Kalem 

 TraĢ makinesi 

 Mukavva  

 Sünger (3mm‟lik) 

 Model kalıpları 

 

ĠĢlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak, el kesimi,  ve tıraĢ 

iĢlemlerini yapınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Kesim malzemesi ve kesim kalıplarını 

hazırlayınız. 

 Kesim masası üzerinde gereksiz malzeme 

bulundurmayınız.. 

 Kesim kalıplarını kesilecek (deri, astar,  

mukavva sünger ) malzemenin üzerine 

koyunuz. 

 Kesim kalıbını malzemenin üzerine en 

ekonomik Ģekilde yerleĢtiriniz. 

 Deri, astar, sünger  ve mukavvayı  

istenilen adette kesiniz. 

 Kesim sonunda parça adetlerini kontrol 

ediniz.. 

 TıraĢ makinesinin  ayarını yapınız. 
 Her parça için ayrı kalınlık ve geniĢlik 

ayarı yaptığınızdan emin olunuz. 

 Kenar tıraĢ yapınız. 
 TıraĢ makinesi torbasını sık sık 

boĢaltmayı unutmayınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler 

doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 
 

1. (   ) Seri üretim yapılacaksa makinede kesim yapılır. 

2. (   ) TıraĢ geniĢliği standarttır. 

3. (   ) Masat kesim aracıdır. 

4. (   ) Deri üzerine iĢaretlemeler gümüĢ kalemle yapılır. 

5. (   ) Süet astarlama yapılıyorsa sertleĢtirme ve besleme iĢlemini yapmaya gerek yoktur.  

 

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 “Uygulamalı Test‟”e geçiniz 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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UYGULAMALI TEST  

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet,  kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Deriye yüzey etüdü yaptınız mı?   

2. El kesimi yapmadan önce el bıçağını bilediniz mi?   

3. Kesim kalıplarını kontrol ettiniz mi?   

4. Kesim kalıplarını malzemenin üzerine ekonomik 

yerleĢtirdiniz mi? 

  

5. Parça sayısına uygun kesim yaptınız mı?   

6. TıraĢ makinesine uygun kalınlık ve geniĢlik ayarı 

yaptınız mı? 

  

7. Astar ve besleme süngerini adetlere göre kestin mi?   

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

 

 

 

Sümen montajını tekniğine uygun muntazam yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Sümen üretim atölye ve fabrikalarını gezerek tezgah ustalarının uygulama 

çalıĢmalarını gözlemleyiniz. 

 Sümen atölyelerini gezerek montaj iĢlemlerini gözlemleyiniz. 

 Bilgilerinizi arkadaĢlarınızla ve öğretmeninizle paylaĢınız 

  

3. MONTAJ 
 

3.1. SertleĢtirme ve Besleme yapmada dikkat edilecek noktalar  
 

Üründe kullanılan deri kalınlığına uygun  mukavva  ve sünger seçilir. Kalıba uygun 

olarak hazırlanan mukavva ve süngerle sertleĢtirme besleme iĢlemi yapılır. Besleme 

çalıĢmasında yapıĢtırıcının bulaĢmadan temiz olarak çalıĢılması esastır. 

 

3.2. Elde kenar kıvırma  
 

Mukavvanın kenarlarına yapıĢtırıcı sürülür( Resim 3. 1)Hazırlanan mukavva kalıpların 

üzerine besleme malzemesi yapıĢtırılır.(Resim 3,2,3) 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 3.1:YapıĢtırıcının sürülmesi  

 

Resim 3.2: Besleme süngerinin yapıĢtırılması  

 

Resim 3.3: Besleme yapılmıĢ mukavvalar 
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Deri kenarlarına yapıĢtırıcı sürülür. Besleme yapılan mukavvaların üzerine deri 

yapıĢtırılır( Resim 3.4,5). 

 

Resim 3.4: Besleme sünger montajı  

 

Resim 3.5:  Derilere mukavvaların montaj edilmiĢ hali  

 

Resim 3.6; Makasla çapraz kesim  
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Deri ile kaplanan parçaların kenarları vereve kesilir.( Resim 3.6). Verev kesilmesinin 

nedeni kıvırma yaparken potluk yapmadan rahat kenar kıvırma yapılmasıdır. Bütün 

parçaların aynı Ģekilde kenar kıvırmaları yapılır( Resim 3.7,8). 

 

Resim 3.7;Kenarların kıvrılması  

 

Fofoğraf 3.8 Derilerin kıvrılmıĢ hali  

Sümenin alt kısmana gelecek parça için alt mukavvaya bütün yapıĢtırıcı 

sürülür.(Resim 3.9) 
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Resim 3.9: Mukavvaya yapıĢtırıcı sürülmesi 

Mukavva üzerine süet astar yapıĢtırılır.( Resim 3. 10) 

 

Resim 3.10: Mukavvaya süet astar montajı 

Astarlanan mukavvaların köĢelerini verev kesip kenarlarına kıvırmalık yapıĢtırıcı 

sürülür. Kenar kıvırmaları yapılır. ( Resim 3. 11,12) 

 

Resim 3.11: Süet astarın kenar kıvırmasının yapılıĢı  
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Resim 3.12: Süet astarlı mukavvaların kıvrılmıĢ son hali 

Kapak derisinin iç kenarlarına ve kapak altı süet astarlı mukavvanın  iç kısmının 

kenarlarına yapıĢtırıcı sürülür. ( Resim 3. 13) 

 

Resim 3.13: Montajlık yapıĢtırıcı sürülmesi  

 

Kapak derisinin altına, kapak altı mukavvasını kenarlardan 7-8 mm kalacak Ģekilde 

ortalayarak montaj yapılır.( Resim 3. 14) 
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Resim 3.14:  Montaj yapılması 

Sümenin kenar kısmına gelecek kolonlara, montaj için yapıĢtırıcı sürülür. YapıĢtırıcıyı 

taĢırmamaya özen gösterilir. ( Resim 3. 15) 

 

Resim 3.15: Kolon montajı için yapıĢtırıcı sürülmesi 

 

Yan kolonları süet astarlı gövde mukavvasının yanlarına alttan ve yandan bir gelecek 

Ģekilde montajı yapılır. (Resim 3.16 )   

 

Resim 3.16:  Yan kolonların yerleĢtirilmesi  
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Kapağın iç alt kısmına montaj için 0.5mm yapıĢtırıcı taĢırmadan sürülür.(Resim 3.17 ) 

 

Resim 3.17:YapıĢtırıcı sürülmesi  

Kapağı montaj ederken yan kolonlardan ve alt kısmından bir gelecek Ģekilde montajı 

yapılır. (Resim 3.18 ) 

 

Resim 3.18: Kapağın montaj yapılması 

Montajı yapılan kapağın üst kısmını 4 mm geniĢliğinde dikiĢi dikilir. (Resim 3.19 ) 

 

Resim 3.19: Kapağın dikilmesi  
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Dikilen kapağın üst kısmındaki kolonunda kenarlardan   birbirine denk gelecek Ģekilde 

montajı yapılır. (Resim 3.20 ) 

 

Resim 3.20:Kapağın yapıĢtırılması 

Gövdenin ve alt kapama süet astarlı mukavvanın iç kısımların, kenar kenarına 

montajlık yapıĢtırıcı sürülür. (Resim 3.21 ) 

 

 

Resim 3.21:YapıĢtırıcı sürme  

Sürülen süet astarlı mukavvayı gövdenin arka kısmına kenarlardan 7-8 mm pay 

vererek ortalama bir Ģekilde son montajı yapılır. (Resim 3.22 ) 
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Resim 3.22:  Montaj yapma 

Son montajı yapılan gövdenin temizliği yapılarak sümen iĢlemi tamamlanır. . (Resim 

3.23 )  

 

Resim 3.23: BitmiĢ sümen  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Kullanılacak Araç Gereçler 

 

 YapıĢtırıcı 

 Sünger 3mm 

 Deri 

 Astar 

 DikiĢ makinesi 

 Ġplik 

 YapıĢtırıcı, kutusu ve fırçası  

 Mermer 

 El kesim bıçağı  

 Kauçuk 

 Makas 

 Çakmak 

 

ĠĢlem basamakları ve öneride belirtilen hususları dikkate alarak,  gövde montajını 

yapınız. 
 

ĠĢlem basamakları Öneriler 

 Tüm mukavva kalıplara sünger ile 

besleme yapınız. 

 YapıĢtırıcıyı  1cm  geçmeyecek Ģekilde 

sürünüz.  Ve yapıĢtırmaları ortalama olarak 

yapıĢtırınız. 

 Deri üzerine montaj yapınız  YapıĢtırıcı sürerken fırçayı hep aĢağı doğru 

çekerek sürünüz YapıĢtırmaları mermer 

üzerinde yapınız. 

 Süet montajını yapınız  Katlama yaparken kıvırmalar içeri veya 

dıĢarı taĢmamasına özen gösteriniz 

Kıvırmalık yapıĢtırıcı sürmeler kıvırmanın 

yarısı kadar süet astara geçiniz 

 Yan kolon montajını yapınız 

 YapıĢtırıcının taĢmamasına ve kaydırma 

yapmadan muntazam montajlamaya dikkat  

ediniz.  

 Kapak montajını yapınız 
 Deriler birbirine bakacak Ģekilde montaj 

ediniz. 

 Kenar dikiĢini yapınız 
 DikiĢ ayarlarını yapınız ve dikiĢ  ayarlarını 

kontrol ediniz.  

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Süet astarlı mukavva gövdeye yerleĢtirilirken 3 mm pay verilerek ortalama montaj 

yapılır.   

2. (   ) Ana gövde ile astarı birleĢtirmek için astarın tüm yüzeyine  yapıĢtırıcı sürülür. 

3. (   ) KöĢe kıvrımlarının düzgün olması için verev kesim yapılır   

4. (   ) Saraciye ürünlerinde dikiĢ ayarı standarttır.   

5. (   ) Kalıptan sonra yapılacak ilk iĢlem  süet astar kaplama iĢlemidir.  

6. (   ) Ġplik yakarak temizleme iĢlemi ocakta yapılır.  

7. (   ) Mukavva bir sertleĢtirme malzemesidir.  

 

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 “Uygulamalı Test‟”e geçiniz. 

. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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UYGULAMALI TEST  
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet,  kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Tüm kalıplara süngerle besleme yaptınız mı? 
  

2. Deri montajını yaptınız mı    

3. Süet montajını yaptınız mı  
  

4. Yan kolon montajını yaptınız mı  
  

5. Kapak montajını yaptınız mı  
  

6. Son dikiĢi dikiĢ makinesinde diktiniz mi? 
  

7. Ġlaç, iplik ve kalite kontrolü yaptınız mı? 
  

 

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. 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
Modül ile kazandığınız sümen yapma yeterliğini ölçmek için sümen   kalıp, kesim ve 

montajını yapınız. Bu uygulamayı aĢağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

KALIP  

1. Sümen modelini tespit ettiniz mi?   

2. Sümen parçalarını belirlediniz mi?   

3. Parçaların ölçülerini aldınız mı?   

4. Ölçüleri kartona aktarıp  karton kalıpları çıkardınız mı?   

5. ĠĢaret ve bilgileri kalıp üzerine geçirdiniz mi ?   

6. Çıkardığınız kalıpları model ölçü formuna göre   kontrol 

ettiniz mi ? 
  

KESĠM  

7. Deriye yüzey etüdü yaptınız mı?   

8. Kesim kalıplarını kontrol ettiniz mi?   

9. Deri, astar, sünger  ve mukavvayı  istenilen adette kestiniz mi?   

10. TraĢ makinesinin geniĢlik ve kalınlık  ayarını yaparak traĢlama 

iĢlemini yaptınız mı ? 
  

MONTAJ 

11. Tüm mukavva kalıplara sünger ile besleme yaptınız mı?   

12. Deri montajını yaptınız mı?   

13. Süet montajını yaptınız mı ?   

14. Yan kolon montajını yaptınız mı?   

15. Kapak montajını yaptınız mı ?   

16. Kenar dikiĢini yaptınız mı?   

17. Kalite kontrolünü yaptınız mı?   

 

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. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 YanlıĢ 

2 YanlıĢ 

3 Doğru 

4 YanlıĢ 

5 Doğru 

  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 YanlıĢ 

4 YanlıĢ 

5 YanlıĢ 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 YanlıĢ 

2 YanlıĢ 

3 Doğru 

4 YanlıĢ 

5 YanlıĢ 

6 YanlıĢ 

7 Doğru 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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