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AÇIKLAMALAR
KOD 542TGD262

ALAN Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi

DAL/MESLEK Ayakkabı Üretimi

MODÜLÜN ADI Terlik Saya

MODÜL TANITIMI
Zenne tip bir terliğin kesimi, dikişe hazırlık işlemleri ve
dikiş işlemlerinin anlatıldığı öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/16

ÖN KOŞUL

YETERLİK Terlik sayası dikmek.

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Gerekli ortam sağlandığında bu modül ile dikiş tekniğine
uygun, hatasız terlik sayası yapabileceksiniz.

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

hazırlayabileceksiniz.
3. Üste atma işlemini yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Atölye ortamı, kesim atölyesi, saya atölyesi gibi saya
kesiminin ve dikiminin yapıldığı ortamlar ve bu ortamda
bulunan; Kesimde kullanılan kesim bıçakları, kesim
presi, yarma makinesi, elde kesim bıçağı maşası ve
laması, masat, limaki, makas, gümüş kalem ve benzeri
kesim aletleri, dikilecek sayanın ıstampası veya kesim
bıçakları, gerekli olan aksesuarlar.

Ara işler için tıraş makinesi, sütunlu, düz ve zig zag
dikiş makineleri, kapsül çakma makinesi, yapıştırıcı
kapları, yapıştırıcı, fırçalar ve diğer aletler.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Her faaliyet sonrasında o faaliyetle ilgili “evet-hayır”
“doğru-yanlış” şeklindeki sorularla 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,

Ayakkabılar; mevsim şartlarına, giyilecek ortama göre değişiklikler gösterir. Ayağa
giyilen tüm giyim araçlarının ortak ve genel adı ayakkabıdır. Fakat ayakkabının özelliğine
göre her çeşitin farklı bir ismi ve tanımı vardır. Yemeni, sandalet, terlik, mes, rok, çarık,
dekolte bu isimlerden sadece bir kaçıdır.

Ayakkabılar kullanıcı ve kullanım yerinin özelliklerine göre de çok değişik
gruplandırmalara ayrılabilir. Plajda giyilen ayakkabı ile düğünde giyilen ayakkabı ya da işte
giyilen ayakkabı birbirinden çok farklıdır.

Terlikler daha çok ev içinde giyilen hafif arkası açık ayakkabı çeşitidir. Günümüzde
özellikle bayanların vazgeçilmez giyim aracıdır.

Bu modülde terlik saya model bir ayakkabının kesim ve dikim aşamalarının, diğer
ayakkabı modellerinden farkını göreceksiniz. Uygulamalı olarak tüm işlemleri yaparak bilgi
ve beceri sahibi olacaksınız.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda, gerekli ortam sağlandığında rok
(mokasen) sayasının parçalarını elde ya da preste kesebileceksiniz.

ARAŞTIRMA

 Çevrenizdeki terlik üreticilerine giderek terlik türü ayakkabı çeşitlerini, kesimde
kullandıkları yöntemleri ve kesimde dikkat ettikleri hususları yazarak sınıfta
arkadaşlarınızla tartışınız.

1. SAYA PARÇALARINI KESMEK

1.1. Terliğin Tanımı

Bayan ve erkeklerin özellikle ev içinde veya dışında giydikleri hafif farklı biçimlerde
arkası açık ayakkabı çeşitidir. Genellikle arkası ya da burun kısmı açık olduğundan dış
şartlarda giyilmeye elverişli değildir. Günümüzde yaz aylarında ayağın rahat etmesi ve hava
alması maksadı ile giyilir. Sade olanları olduğu gibi bol aksesuarlı olarak tasarlananları da
vardır.

Fotoğraf 1. 1: Arkası ve önü açık terlik

Osmanlılarda kadınların terlik renginden hangi dine mensup oldukları anlaşılırdı.
Örneğin, Ermeniler kırmızı, Rumlar siyah ve Museviler mavi terlik giyerlerdi.

Sandalet ve terlik üretimi günümüzde ayakkabıcılık sektöründe ayrı bir uzmanlık
dalıdır.

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Terlikleri kullanım yerine, şekillerine ve giyiciye göre gruplandırmak mümkündür.
Terlik çeşitlerinden bazıları:

 Ev (önü kapalı) terlik
 Arkası ve önü açık terlik (Fotoğraf 1. 1)
 Plaj terliği
 Ortopedik terlik
 Sabo terlik (İş terliği)

1.2. Terlik Model Sayanın Kesimi

Terlik model sayalar çok parçalı olabildikleri gibi basit ve az parçalı da olabilir.
Astarlı ya da astarsız olarak üretilen modelleri vardır. Modülümüzde saya, sadece yüz
parçası ve onun üzerine gelen simetri sağlı sollu iki kuşaktan oluşmaktadır. Kuşaklar astarsız
olarak düşünülmüş, sadece yüz parçası astarlıdır.

Terlik sayalarını astar ve yüz parçalarının sıkılık yönleri diğer model ayakkabılarının
aksine yanlamasınadır. Bunun sebebi de ayakkabıda yük yanlara doğru biner ve esneme bu
yönde olur.

Bu modüldeki terlik sayanın bir çifti sekiz parçadan oluşmaktadır. Bir de dekoratif
amaçlı metal aksesuar parçası düşünülmüştür. Sadece yüz (gövde) kısmı astarlıdır.

Terlik sayasına ait sadece ıstampalar olduğu için kesimler elde yapılmıştır. Terlikte
bulunan ve kesimi yapılan parçalar:

1.2.1. Yüz

Ayakkabının önünde en çok dikkati çeken ve görünen parçasıdır. Bu özelliğinden
dolayı sayanın en önemli elemanıdır. Malzemenin en kaliteli yerinden kesilmelidir. Derinin
sıkılık yönü Şekil 1. 1’de görüldüğü gibi ok yönünde olmalıdır.

Şekil 1.1: Yüz parçasının sıkılık yönü
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1.2.2. Kuşak

Terlik sayasının en üst kısmında metal aksesuarla yüz parçasının üzerine gelen saya
elemanlarıdır. Yüzle beraber olabildiği gibi yüzden ayrı olarak dikilebilir. Montaj kolaylığı
için modülde aksesuar parça ile ayrı birleştirilerek monte esnasında yüzün üzerine getirilir.

Sıkılık yönü yüz ve yüz astarında olduğu gibi terliğin yanlarına doğru olmalıdır. Şekil
1. 2’de sağlı ve sollu olarak aksesuar parçasına dikilen kuşak parçaları görülmektedir.

Şekil 1.2: Kuşak parçaları

1.2.3. Yüz Astarı

Yüz parçasının altına gelen astar parçasıdır. Yarma makinesinde inceltilmiş deri ya da
meşinden kesilir. Sıklık yönü yüz parçasının aynıdır. Şekil 1. 3’ te yüz astarı parçası ve
sıkılık yönü görülmektedir.

Şekil 1. 3: Yüz astarı sıkılık yönü
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1.3. Numaralama

Numaralama ve işaretlemeler genellikle ıstampalar üzerinde verilir. Ayrıca bir
işaretleme ya da numaralamaya gerek yoktur. Ancak böyle bir eksikle karşılaşıldığında
mutlaka gerekli numaralama ve işaretlemeler yapılmalıdır. Ayakkabı numaralarında ve
eşleme yaparken sağ sol olarak sıkıntılar yaşanabilir. Türkiye’de numara ve iç-dış çentikleri
sayanın dış tarafına vurulur. Ayakkabı üretiminde; ayakkabıdaki iç dış farkından dolayı
çentik yönünü bilmek çok önemlidir.

1.4. Kontrol ve Düzeltme

Terlik saya parçalarımızın tümü metal aksesuar dâhil on parçadan oluşmaktadır. Astar
ve yüz parçalarının kesim sıkılık yönü ve aynı bölgeden kesilmeleri çok önemlidir. Fotoğraf
1. 2’de terlik saya içim kesilmiş malzemeler görülmektedir. Sağ ve sol tek ayakkabı için
ıstampalar parça sayılarına göre ters çevrilerek kesim yapılmalıdır. İç dış ve numara
çentiklerine dikkat edilmelidir. Terlik sayayı oluşturan parçalar:

Yüz 2 Adet
Kuşak 4 Adet
Yüz Astarı 2 Adet
Metal Aksesuar 2 Adet
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Terlik ıstampalarını
ayırınız.

 İş önlüğünüzü giymeden işe başlamayınız.

 Kesim bıçağınızı bileyiniz.

 Terlik saya model ıstampalarını yüz ve astar
ıstampaları olarak ayırınız ve kontrol ediniz.
Fotoğraf 1. 3’te terlik ıstampaları toplu olarak
görülmektedir

Fotoğraf 1.3: Terlik saya ıstampaları

 Sayalık malzemeyi
hazırlayınız.

 Modelinize göre yüz ve astar malzemesi seçiniz.

 Malzemeyi kesim masasına kurallara uygun
yerleştiriniz.

 Malzemenin kusur ve hatalarını tespit ediniz.

 Malzemenin kalite bölgelerini tespit ediniz.

 Malzemenin esneme yönünü tespit ediniz.

 Yüz parçalarını kesiniz.

 Kendinize temiz bir çalışma ortamı ayarlayınız.

 Belli bir plan dâhilinde çalışınız.

 Çalışırken iş güvenliği kurallarına uyunuz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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Fotoğraf 1.4: Yüz parçasının kesimi

 Yüz ıstampalarını kurallara uygun malzeme üzerine
yerleştiriniz.

 Yüz parçalarını keserken sol sayayı kesmek için
ıstampaları ters çevirmeyi unutmayınız. Fotoğraf 1.
4’te yüz parçasının kesimi görülmektedir. Kesimci
bir eli ile kesim yaparken diğer eli ise ıstampaya
bastırarak hareket etmesini önlemektedir.

 Her yüz parçasının esneme yönüne dikkat ederek
kesiniz.

 Kesim yaparken tasarruflu olunuz.

Fotoğraf 1.5: Kuşak parçası kesimi

 Saya parçası kesildikten sonra gerekli işaretleme ve
noktalama işaretlerini saya parçaları üzerinde
belirleyiniz. Fotoğraf 1. 5’te kuşak parçasının kesimi
görülmektedir.
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 Astar parçalarını kesiniz.

 Astar ıstampalarını kurallara uygun malzeme
üzerine yerleştiriniz. Fotoğraf 1. 6’da astar
parçalarının elde kesimi görülmektedir.

 Astar parçalarını keserken sol saya kesmek için
ıstampaları ters çevirmeyi unutmayınız.

 Astar parçalarının esneme yönüne dikkat ederek
kesiniz.

Fotoğraf 1.6: Astarın kesimi
 El kesim bıçağınızın keskin olmasına dikkat ediniz.

Fotoğraf 1. 7 Astarı yarma makinesinde inceltmek

 Astar parçaları istenenden kalın ise yarma
makinelerinde istenen kalınlığa getirilir. Fotoğraf 1.
7’de astar parçasının yarma makinesinde
inceltilmesi görülmektedir.
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 Numaralama ve işaretleme
yapınız.

 Yüz ve astar parçalarında iç dış çentiklerini koymayı
unutmayınız.

 Kesilen saya parçalarına terlik numarasına göre
çentik koymayı unutmayınız.

 Kontrol ve düzeltme
yapınız.

 Kesilen parçaları numaralarına göre tasnifleyiniz

 Parçaları sağ sol olarak ayırınız. Fotoğraf 1. 8’de sağ
ve sol olarak kesilmiş atkı parçaları görülmektedir.

 Ayrılan parçaları sayınız.

 Çok sayıda kesimlerde grupladığınız parçaları saya
bölümünün istediği şekilde ip ile bağlayınız.
Fotoğraf 1. 9’da kesilmiş yüz parçası görülmektedir

Fotoğraf 1. 8: Atkı parçaları

 Kesilmiş sayaları eşleştiriniz.

 İş kalitesine özen gösteriniz.

Fotoğraf 1. 9: Kesilmiş yüz parçası.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

OBJEKTİF TEST (ÖLÇME SORULARI)

Aşağıdaki cümleleri doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz.

1. (….) Bir iş yerinde tertip ve düzen önemli değildir.

2. (….) Terlik sayalarda sıkılık yönü yanlara doğru olmalıdır.

3. (….) Yüzlük ve astarlık malzemelerde sıkılık yönünün aynı olmasının hiçbir önemi
yoktur.

4. (….) Astar ve yüz ıstampaları arasında fark yoktur.

5. (….) Parçaları keserken sağ sol ayakkabı için ıstampaları ters çevirmek gerekir.

6. (….) Terlik saya kesimi için malzemelerdeki kusur ve hataları tespit etmeye gerek
yoktur.

7. (….) Saya parçaları üzerinde gerekli işaretleme ve markalama işaretlerinin
belirlenmesi gerekir.

8. (….) Astar ve yüz parçalarını keserken sol saya parçalarını kesmek için
ıstampalar ters çevrilmelidir.

9. (….) Her terlik saya parçasını, esneme yönüne dikkat ederek keseriz.

10. (….) Kesimde tasarruftan önce kalite gelir.

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 inceleyiniz.

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Gerekli araç ve gereci sağlayarak bir çift Rok (mokasen) sayasının kesimini yapınız.
Bu uygulamayı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
Evet Hayır

1. Terlik saya ıstampalarını yüz ve astar parçaları olarak ayırdınız mı?

2. Kesim için uygun bir masa ve kesim bıçak ayarladınız mı?

3. Saya malzemesinin hatalarını tespit ederek işaretlediniz mi?

4. Yüz parçalarını düzgün bir şekilde sağ ve sol olarak kestiniz mi?

5. Astar parçasını yarma makinesinde uygun kalınlığa getirdiniz mi?

6. Astar parçalarını düzgün bir şekilde kestiniz mi?

7. Numaralandırmayı ve çentikleri kontrol ettiniz mi?

8. Bir çift terlik saya parçalarını istenen niteliklerde kesebildiniz mi?

9. Kontrol ve düzeltme işlemini yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızın hepsi “Evet” olmalıdır. Eğer “Hayır” cevabınız varsa uygulamayı
tekrar ediniz.

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

Uygun ortam sağlandığında terlik saya model ayakkabının yüz ve astar parçalarını
dikime hazırlarken neler yapılması gerektiğini öğreneceksiniz.

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:

 Evinizde ya da çevrede gördüğünüz terlik yüz ve astar parçalarını tanıyınız.
 Terlik sayaların değişik modellerini araştırınız.
 Neden terlik sayalarının sıkılık yönün farklı olduğunu araştırınız.

Terlikleri diğer ayağa giyilen diğer ayakkabı modellerinden ayıran özellikler hakkında
bilgi edininiz. Edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız.

2. YÜZ VE ASTAR HAZIRLAMAK

2.1. Yüz Parçalarının Tıraşını Yapmak

Genellikle saya elemanlarının kenarlarına yapılacak işleme göre yapılan kenar
inceltme işlemine ayakkabıcılıkta tıraş denir. Tıraşlama işlemi genellikle derinin tersi
yüzeyinde tıraş makinelerinde yapılır. Tıraşlama işlemine geçmeden evvel çalışılacak
makinenin ayarlarının yapılması gerekir. Birkaç küçük parça üzerinde yapılan denemeler
sonunda iş parçalarının tıraşına geçilir. Fotoğraf 2. 1’de yüz parçasının makinede kıvırma
tıraşının yapılışı görülmektedir.

Fotoğraf 2.1: Yüz parçasının kıvırma tıraşı

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Modüldeki terlik sayası yüz ve atkı olmak üzere iki farklı parçadan oluşmaktadır.
Yüzün alt ve üst kenarlarında kıvırma yapılacağından kıvırma tıraşı yapılmalıdır. Kıvırma
tıraşı genellikle 6–8 mm arasında olur.

Fotoğraf 2.2: Atkı parçalarının kıvırma tıraşı

Terlikte atkı parçalarının kenar kıvırma tıraş yapılması gerekir. Bu parçalarda kenar
kıvırma payı az olduğundan kıvırma tıraşının ince olması gerekir. Fotoğraf 2. 2’de atkı
parçasının kıvırma tıraşının makinede yapılışı görülmektedir.

2.2. Terlik Model Sayada Kıvırma

Saya paçalarında bazı kısımlar tıraşlandıktan sonra kenarlarının göze hoş görünmesi
için mermer üzerinde çekiç yardımı ile dövülerek katlanması işlemine kıvırma denir.

Fotoğraf 2. 3: Kenar kıvırma tıraşı yapılmış atkı

Kıvırmalarda parça şeklinin bozulmamasına, yuvarlak olan yerlerdeki kıvırmalarda
köşe çıkarılmamasına ve kıvırmanın düzgün olmasına dikkat edilmelidir.

Yüz parçasının kıvırma tıraşı yapılan kenarlarına kıvırma işlemi uygulanır. Atkı
parçasında ise metal aksesuarın geleceği kısımlarda kıvırma yapılır.
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2.2.1. Atkı Parçasında Kıvırma

Kıvırma tıraşı yapılmış atkı parçasının kenarlarına kıvırma işlemi uygulanır. Kıvırma
işlemi yapılmasının nedeni; atkı parçasının kenarların güzel görünmesi ve belli bir kalınlık
sağlamasıdır. Fotoğraf 2. 3’te kenar kıvırma tıraşı yapılmış atkı parçası görülmektedir.

Kıvırma yapılacak kenarlara önce yapıştırıcı sürülür, bekleme süresinden sonra çekiçle
hafifçe vurularak kıvırma işlemi yapılır. Fotoğraf 2. 4’te atkı parçalarının kıvrılacak
kenarlarına yapıştırıcı sürülmesi görülmektedir.

Fotoğraf 2.4: Atkı parçasına kıvırma yapılacak kenarlarına yapıştırıcı sürülmesi

Kenar kıvırmasında; kıvrılan kenar ölçülerinin aynı olması ve kenarların düzgünlüğü
çok önemlidir. Her tek sayada karşılıklı iki atkı parçası kullanıldığından bu parçaların
simetriliği görüntü açısından çok önemlidir.

Fotoğraf 2.5: Atkı parçası kenarı kıvırma
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2.2.2. Yüz Parçası Kıvırma

Tek parça yüzden meydana gelen terlik sayasının üst ve alt bölümlerine kenar kıvırma
işlemi yapılır. Fotoğraf 2. 6’da kıvırma için hazır gövde parçası görülmektedir.

Fotoğraf 2.6:Kıvırma tıraşı yapılmış yüz

Terlik yüz parçasında kıvırma yapılacak yerler havuzlu olduğu için makas ile çentik
atılmasıdır. Kıvırma yaparken çentikler görünmeyecek şeklide içte olmalıdır. Kıvırmanın
düzgünlüğü dikilecek dikişin düzgünlüğünü olumlu yönde etkiler.

Fotoğraf 2.7:Yüz parçası kenarlarına takviye fitili dönmek

Kenar kıvırmada kıvırma mesafesinin eşit olması ve kıvırma yapılan kenarların
görüntüsü çok önemlidir. Terlik sayasında kıvırma işlemi yapılan kenarların simetriliğine
dikkat edilmelidir. Montede sayanın deforme olmaması için ve sağlamlık amacıyla kıvırma
yapılacak kenarlara takviye fitili konur. Fitil elle yapıştırıcıyla boydan boya yapıştırılır.
Fotoğraf 2. 7’de takviye fitilinin yapıştırılışı görülmektedir.
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Fotoğraf 2. 8: Yüz parçasının kenar kıvırma işlemi

Kıvırma yaparken parmakların ve çekicin uyumu çok önemlidir. Fotoğraf 2. 8’de
gövde parçasının kenar kıvırma işlemi görülmektedir. Kıvırma yapılacak kenarlara aşırı
yapıştırıcı sürmekten kaçınılmalıdır. Fotoğraf 2. 9’da kıvırma tıraşı yapılmış ve kıvırma
işlemi bitmiş yüz parçaları görülmektedir.

Fotoğraf 2. 9: Kıvırma yapılmış yüz parçası

2.3. Astar Hazırlama

Bu modülde her tek terlik için bir astar parçası vardır. Kesilmiş ve yarma makinesinde
inceltme işlemi yapılmış astarlık parçalarda gerekli işaretlemelerin doğru yapılıp
yapılmadığına bakılmalı, eksikler tamamlanmalıdır. Sıkılık yönü diğer sayaların aksine
yanlara doğru olmalıdır. Yüz parçası ile astarın sıkılık yönü aynı olmalıdır. Yüz parçaları ile
astar parçalarının eşlemesi yapılmalıdır.
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2.4. Terlik Model Sayada Regola (Toplama)

Sayanın monteye hazır duruma getirilmesi için kesilmiş ve gerekli işlemleri bitmiş
saya elemanlarının birleştirilerek dikmeye ya da üste atma işlemine hazırlanmasına regola
(toplama) denir.

Regola işlemeleri her zaman sayacı tezgâhında yapılır. Regola masasında
yapıştırıcılar, mermer, sayacı çekici, makas, çeşitli takviye bantları, yapıştırıcı fırçası gibi
çeşitli takımlar bulunur.

Fotoğraf 2.10: Yüz parçasına yapıştırıcı sürme

Regola sayanın bitmeden şeklinin belirlendiği çok önemli bir işlemdir. Regolası tam
olan bir saya kusursuz olarak biter.

2.4.1. Yüz Parçası İle Astarın Regolası

Fırça ile yüz ve astar parçalarının iç taraflarına yapıştırıcı sürülür. Yapıştırıcının eşit
dağılmasına ve çok kalın olmamasına dikkat edilmelidir. Fotoğraf 2.10’da yüz parçasına
yapıştırıcı sürülme işlemi görülmektedir.

Fotoğraf 2.11: Astar parçasına yapıştırıcı sürme
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Yapıştırıcının kuruması için bir süre beklenir. Belli bir bekleme süresinden sonra astar
ve yüz parçasının regola işlemi yapılır. Regola işleminde astar ve yüzün çentiklerine dikkat
edilir. Yüz ortalı bir şekilde astarla birleştirilir. Fotoğraf 2.11’de astar parçasına yapıştırıcı
sürme işlemi görülmektedir.

Fotoğraf 2.12: Yüz ve astar parçasının regola işlemi

Yapıştırma işlemi sırasında astar ve yüzde kıvrılmaların olmamasına dikkat
edilmelidir. Fotoğraf 2. 12’de gövde parçalarının regolası görülmektedir.

Sayada kıvrımı az olan taraf parmak uçlarına gelecek olan kısımdır. Astar ve yüz
parçalarında bu kısımların aynı yönde olmasına dikkat edilmelidir.

Fotoğraf 2.13:Yüz ve astarın çekiçlenmesi

Temiz bir mermer üzerinde parçalar hafifçe çekiçlenerek yüz ve astar parçasının
regola işlemi bitirilmiş olur. Fotoğraf 2.13’te yapıştırılmış olan astar ve yüz parçalarının
mermer üzerinde çekiçlenmesi görülmektedir.
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Fotoğraf 2:14 Regola işlemi bitmiş yüz ve astar

Her zaman astar yüz parçasından bir miktar fazla olmalıdır. Astardaki bu fazlalıkları
eşit olarak her yana dağıtmalıdır. Fotoğraf 2.14’te regola işlemi bitmiş yüz ve astar parçası
görülmektedir.

2.4.2. Atkı Parçalarının Metal Aksesuara Regola ve Dikimi

Her tek terlik sayada iki atkı parçası ve bir metal aksesuar bulunmaktadır. Atkı parçaları
birbirinin simetriği olan parçalardır.

Metal aksesuarlar hemen her türlü ayakkabıda dekoratif amaçlı olarak kullanılırlar.
Terlik sayada kullanılan metal aksesuar bir tarafında çentik bulunur. Çentikli olan taraf
sayada aşağıya (parmaklara doğru) bakmalıdır. Fotoğraf 2.15’te modülde kullanılan metal
aksesuar parçası görülmektedir.

Fotoğraf 2.15: Metal aksesuar

Atkı parçasına dikkatli bakıldığında her iki tarafının da aynı olmadığı bir taraftaki
eğikliğin daha az olduğu görülür. Eğikliğin az olduğu taraf aşağıya gelmelidir. Tıpkı metal
aksesuarın çentikli olan kısmının aşağıya geldiği gibi. Fotoğraf 2.16’da atkı parçasının
aşağıya gelen yönü görülmektedir.
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Fotoğraf 2. 16: Atkı parçası

Regola işleminde; kıvırma işlemi bitmiş atkı parçalarının metal aksesuara geçecek
olan uçlarına yapıştırıcı sürülür ve halkaya geçirilir. Fotoğraf 2.17’te atkı parçasının halkaya
geçecek olan yerlerine yapıştırıcı sürülmesi görülmektedir.

Fotoğraf 2.17: Atkı kulaklarına yapıştırıcı sürmek

Belli bir bekleme süresinden sonra atkı kulakları kalka deliğinden çıkarılarak birbiri
üzerine kıvrılır ve çekiçlenir. Fotoğraf 2. 18’de atkı parçasının aksesuar parçasına
tutturulması görülmektedir.

Fotoğraf 2. 18: Atkı kulaklarını halkadan geçirip çekiçlemek
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Atkı kulaklarını aksesuara tuttururken kulakların ince kısmının halkadan geçirilmesine
ve sağ sol parçaların görüntü olarak aynı olmasına dikkat edilmelidir.

Fotoğraf 2.19: Regola işlemi bitmiş atkı ve metal aksesuar

Her iki atkı parçası metal aksesuara tutturulup çekiçlenerek regola işlemi bitirilir.
Fotoğraf 2. 19’da regola işlemi bitmiş atkı ve metal aksesuar parçasının arkadan dikim
öncesi son hali görülmektedir.

Atkıların ve metal aksesuarın oluşturduğu saya parçası artık dikilmeye hazırdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Yüz ve astar parçalarını
hazırlayınız

 Yüz parçalarının tıraşını
yapınız.

 Saya elemanlarını tanıyınız.
 Saya parçalarının neresine hangi tıraş yapılacağını

öğreniniz.
 Tıraş makinesinin ayarlarını yapınız. Fotoğraf 2. 20’de

gövde parçasının makinde tıraşı görülmektedir.

Fotoğraf 2.20: Gövde parçasının tıraşını yapılması

 Gövde parçasının kıvırma tıraşlarını yapınız. Fotoğraf 2.
21’de kıvırma tıraşı yapılmış gövde parçası
görülmektedir.

Fotoğraf 2. 21: Kıvırma tıraşı yapılmış gövde parçası

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Atkı parçalarının kenarlarını kıvırma için gereken
tıraşları yapınız. Fotoğraf 2.22’de kenar tıraşı yapılmış
atkı parçaları görülmektedir. Bu parçalara yapılan
kıvırma tıraşları daha dar olmalıdır.

Fotoğraf 2.22: Kenar tıraşı yapılmış atkı parçası

 Deri inceltme modülünü hatırlayınız. Yarma makinesinin
ayarlarını yapınız. Uygun kalınlık ayarına getiriniz.

 Gövde astar parçalarını yarma makinesinde 0,7–0,8 mm
inceltiniz. Fotoğraf 2.23’te astar parçasının yarma
makinesinde inceltilmesi işlemi görülmektedir.

Fotoğraf 2.23: Astar parçasının yarma makinesinde
inceltilmesi
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 Yüzlük parçalara
kıvırma yapınız.

 Gövde parçasın kenar kıvırması öncesi montede sayanın
esnememesi için ve mukavemetli olması için takviye
fitili konulmalıdır.

 Fitil elle düzgünce yapıştırılmalıdır.
 Fitilin dışarıya taşmasına ve potluk yapmamasına dikkat

edilir. Fotoğraf 2. 24’te yüz parçasının kenarlarına
takviye fitili dönülmesi görülmektedir.

 Kenar kıvırması için yapıştırıcı sürülür.
 Bekleme süresinden sonra düzgün bir şekilde kıvırma

yapılır.
 Kıvırma yapılan ağız kenarlarındaki dıştan düzgünlüğe

dikkat ediniz.

Fotoğraf 2.24: Takviye fitili yapıştırılması

 Kıvırmada sayacı çekici yardımı ile düzgün ve temiz bir
mermer üzerinde yapılmalıdır. Fotoğraf 2. 25’te mermer
zemin üzerinde kenar kıvırma işlemi görülmektedir.
Derinlik olan yerlerde makasla küçük çentikler atılarak
kıvırmada köşe oluşmaması sağlanır.

Fotoğraf 2.25: Elde kıvırma işleminin yapılışı
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 Atkı parçalarının kenarları da kıvırma yapılmadır.
 Atkı parçalarında kenar kıvırması için tıraşlanan alan

daha dar olduğundan ince bir kıvırma yapılmalıdır.
 Atkı parçalarını kıvırmada kenarların düzgünlüğü ve

simetrilik önemlidir. Fotoğraf 2. 26’da atkı parçalarının
kenar kıvırma işlemi görülmektedir.

Fotoğraf 2.26: Atkı parçalarının kenar kıvırma işlemi

 Yüzlük parçalar ile astar
parçalarına regola
yapınız.

 Astar ve yüz parçalarını doğru eşlemesi yapılır.
 Gövde astarının içine yapıştırıcı sürülür. Fotoğraf

2.27’de astar ve yüz parçalarına yapıştırıcı sürme işlemi
görülmektedir.

 Yapıştırıcının kıvamına dikkat edilmelidir. Fazla
yapıştırıcı dikişi her zaman zorlaştırır ve maliyet kaybına
neden olur.

 Gövde parçasına yapıştırıcı sürülür.
 Yapıştırıcının kuruması beklenir.

Fotoğraf 2.27: Gövde ve gövde astarına yapıştırıcı sürmek
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 El ile parçalar üst üste getirilir
 Düzgünlük kontrol edilir.
 Yapıştırma esnasında yüz ve astarda katlamaların

olmamasına dikkat edilir.
 Üst üste yapıştırılan parçalar hafifçe çekiçlenir.

Fotoğraf 2.28: Regolası bitmiş gövde ve gövde astarı

 Gövde ve gövde astarı parçası dikişe hazır hale gelmiştir.
Fotoğraf 2. 28’de gövde ve gövde asarı parçalarının
regola işlemlerinin bitmiş hali görülmektedir.

Atkı parçaları ve metal
aksesuarın regolasını
yapınız.

 Terlik saya modülünde her tek terlik için birbirinin
simetriği iki atkı parçası ve bir metal aksesuar parçası
kullanılmaktadır. Fotoğraf 2. 29’da metal aksesuar
parçası görülmektedir.

Fotoğraf 2. 29: Metal aksesuar
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 Atkı parçasında kıvırma yapılan kenarlar birbirinden
farklıdır. Bu kenarlardan uca doğru dar olan kısım metal
aksesuarda olduğu gibi aşağıya bakmalıdır. Yoksa gövde
parçası ile aynı ölçüde olmaz.

 Metal parçadaki çentik regola işleminde aşağıya
bakmalıdır.

 Atkı parçalarının uçlarına yapıştırıcı sürülür. Fotoğraf 2.
30’da atkı parçalarının kulaklarına yapıştırıcı sürme
işlemi görülmektedir.

Fotoğraf 2. 30: Atkı parçalarının kulaklarına yapıştırıcı
sürmek

 Bekleme süresinden metal aksesuarın halkalarından
geçirilir.

 Atkı parçalarının üst ve alt kenar ayırımına dikkat ediniz.
Dar kısım ile aksesuarın çentiği aynı yönde olmalıdır.
Fotoğraf 2. 31 de atkı parçalarının aksesuar parçası ile
regolası bitmiş hali görülmektedir.

Fotoğraf 2.31:Atkı kulak parçasının çekiçlenmesi
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 Elle parça üst üste getirilerek yapıştırılır.

 Kulaklar hafifçe çekiçlenir. Fotoğraf 2. 30 ‘da atkı
kulaklarının çekiçlenmesi görülmektedir.

 Aynı işlem diğer atkı parçası kulağı içinde yapılır.

 Atkı ve metal aksesuar parçaların regolası bitmiş dikişe
hazır haldedir.

Fotoğraf 2.32: Regolası bitmiş atkı parçaları ve metal aksesuar
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖLÇME SORULARI

Aşağıdaki cümleleri doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz.

1. ( ) Yüz ve astar parçaları aynı kalınlıkta olmalıdır.

2. ( ) Regola işleminde astar ve yüz parçalarında işaret ve çentiklere dikkat edilmelidir.

3. ( ) Kıvırma tıraşı yapılacak parçalara da yakma yapılır.

4. ( ) Takviye fitili kıvırmada dekoratif amaçlı kullanılır.

5. ( ) Terlik sayada sıkılık yönü yanlara doğru olmalıdır.

6. ( ) Atkı parçaları birbirinin aynıdır.

7. ( ) Kalınlıkları uygun değilse astarlar yarma makinesinde inceltilir.

8. ( ) Sentetik malzemeleri de tıraş yapmalıyız.

9. ( ) Saya parçalarını keserken sıkılık yönüne dikkat etmeye gerek yoktur.

10. ( ) Sentetik malzemelere yakma tıraşı uygulanmaz.

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız.

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 inceleyiniz.

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Gerekli araç ve gereci sağlayarak bir çift terlik sayasının tıraşlama, kıvırma ve regola
işlemlerini yapınız. Bu uygulamayı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Gövde parçalarının kıvırma tıraşlarını yaptınız mı?

2. Atkı parçalarının kıvırma tıraşlarını yaptınız mı?

3. Gövde parçalarına kıvırma öncesi yapıştırıcı sürdünüz mü?

4. Gövde parçalarının kıvrılacak derin yerlerine makasla çentik attınız
mı?

5. Gövde parçalarının kıvırma işlemini yaptınız mı?

6. Atkı parçalarının tıraşlanan yerlerine yapıştırıcı sürdünüz mü?

7. Atkı parçalarının kıvırma işlemini yaptınız mı?

8. Astar parçasını yarma makinesinde inceltiniz mi?

9. Gövde parçası ile gövde astarının regolasını yaptınız mı?

10. Atkı parçaları ile metal aksesuar parçasının regolasını yaptınız mı?

11. Atkı parçalarının dar tarafının alta gelmesine dikkat ettiniz mi?

12. Metal aksesuar parçanın çentik kısmının alta gelmesine dikkat ettiniz
mi?

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızın hepsi “Evet” olmalıdır. Eğer “Hayır” cevabınız varsa uygulamayı
tekrar ediniz.

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.

Terlik saya kesimi ve kıvırma uygulamasını farklı şekillerde ve malzemelerle tekrar
ediniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3

Uygun ortam sağlandığında az parçalı bir terlik saya modelinin astar ve yüz
parçalarının birleştirilmesini atkı parçaları ile metal aksesuar parçasının birleştirilmesini ve
dikişlerini öğreneceksiniz.

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:

 Bir terlik saya modelinin yüz ve gövde parçalarının genellikle nasıl
birleştirildiğini araştırınız.

 Terlik sayalarda kullanılan metal aksesuarlar hakkında bilgiler edinin.
Bulduğunuz bilgileri rapor haline getirerek sınıf arkadaşlarınızla tartışınız.

3. ASTAR VE YÜZ DİKİMİ

Regolası bitmiş ve yüz parçalarının astara yapıştırılması işlemine üste atma denir.
Modülümüzdeki terlik saya çok parçalı olmadığından yüz ve astar parçalarını birbirine
tutturmak gibi bir problemle karşılaşılmadı. Regola işleminde sayanın parçaları dikişe hazır
hale getirilmiştir.

Terlik sayamız iki parçadan oluşmaktadır. Yüz ile astarın oluşturduğu gövde ve de
atkılar ile metal aksesuarların oluşturduğu üst parçadır.

3.1. Terlik Yüz Parçalarının Dikimi

Terlik saya parçaların dikimi sütunlu makinelerde yapılmalıdır. Dikime başlamadan
uygun iplik ve uygun dikiş adımı ayarları yapılmalıdır.

3.1.1. Yüzün Astara Dikimi

Regolası yapılmış (Yüz) gövde ve gövde astarı sütunlu makinede en başına ponteriz
dikişi atılmak sureti ile uygun renkteki iplik ile dikilir. Fotoğraf 3. 1’de parçanın sütunlu
makinede dikişi görülmektedir.

Dikiş sırasında; dikiş adımının uyumluluğu, dikişin kenara olan mesafesinin eşit
olması ve düzgünlük çok önemlidir.

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Fotoğraf 3.1: Gövde parçasının sütunlu makinede dikişi

Saya dikimlerinde; ayakkabının modeli, kışlık ya da yazlık olması ve de merdane yâda
zenne olması dikiş adımını ve kullanılacak ipliğin kalınlığını etkiler.

Fotoğraf 3.2: Kenar dikişleri bitmiş terlik saya gövdesi

Sayayı dikerken gözle ve elle dikişin düzgünlüğü takip edilmelidir. Bir yanlışlık
durumunda dikişe ara verilmelidir. Kırışmalara ve katlamalara izin verilememelidir. Fotoğraf
3. 2’de dikiş işlemi bitmiş terlik gövdesi görülmektedir.

3.2. Atkı Parçalarının Metal Aksesuara Dikimi

Regola işlemi bitmiş atkı ve metal aksesuar parçaları kontrol edildikten sonra sütunlu
makinede atkı kulaklarının etrafından dikilir.

Dikişe atkı parçasının en altından başlanır ve yukarıya kadar çıkılır. Metal aksesuara
tutulduğu yerden dik olarak dönülür ve atkı parçasının diğer alt kenarından dikiş bitirilir.
Roda metal aksesuara değdiği anda dik dönüş yaparak dikişe devam edilmelidir. Aşırı bir
zorlamada iğnenin kırılmasına sebebiyet verilir.
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Fotoğraf 3.3: Atkı parçaları ile metal aksesuarın dikişi

Dikiş başlangıç ve bitimlerinde ponteriz dikişinin atılması unutulmamalıdır. Terlik
sayanın en görünen parçası olduğundan dikişin güzelliği çok önemlidir. Fotoğraf 3. 3‘te atkı
parçalarının metal aksesuara dikilmesi görülmektedir.

Fotoğraf 3.4: Dikiş işlemi bitmiş atkı parçaları

Sağlı ve sollu olarak iki arka parçası kullanıldığından parçaların simetrik olmaları ve
dikişlerin birbirine benzemesi çok önemlidir. Fotoğraf 3. 4‘te dikiş işlemi bitmiş atkı
parçaları ve aksesuar parçası görülmektedir.

Dikiş işleminden sonra fazla iplikler yakılır. Astar fazlalıkları kesilir ancak; astar
fazlalığının sadece alt tarafı kesilir. Üst taraftaki astar fazlalığı monte esnasında sayanın
kalıba çivi ile tutturulması için kullanılır. Monte işleminden sonra bu astar fazlalıkları kesilir.
Fotoğraf 3,5’te astar fazlalıklarının makasla kesimi görülmektedir.

Metal aksesuar parçaları ayakkabılarda sadece dekoratif amaçlı kullanılmaktadır.
Terlik sayalar bu tür aksesuarlar olmadan da dikilebilir.

Bu modülde monte kolaylığı için atkı parçaları ile terlik gövdesi iki ayrı parça olarak
hazırlanmaktadır ve monte esnasında birleştirmektedir.
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Fotoğraf 3. 5: Terlik sayada astar fazlasının kesimi

Her saya kalite kontrolden geçilir. Varsa hata yâ da eksiklikler giderilir. Dikilen terlik
sayaları atkı parçaları ile gövde parçaları üst üste gelecek şekilde eşlenir ve o şekilde monte
için saklanır.

Fotoğraf 3. 6: Terlik sayasının bitmiş hali

Atkı parçalarını ve aksesuar parçasını direkt gövde parçasının üzerine dikmekte
mümkündür. Ancak kalınlıktan dolayı montede işlem zorluğuna sebebiyet verir. Fotoğraf 3.
6‘da geçici olarak birbirine tutturulmuş terlik gövdesi ve üst atkı parçalarının bitmiş hali
görülmektedir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Terlik gövde ve
gövde astarı
parçalarını dikiniz.

 Makinenin ayarlarını kontrol ediniz.

 Uygun renkte ve kalınlıkta dikiş ipi seçiniz.

 Gövde parçasını dikmeye başlayınız. Fotoğraf 3. 7’de
gövde parçasının sütunlu dikiş makinesinde dikişi
görülmektedir.

Fotoğraf. 3.7: Gövde Parçasının Dikişi
 Başlangıçta ve sonda ponteriz dikişi atmayı unutmayınız.

 Dikiş dikerken elle ve gözle kontrol yapınız.

 Atkı parçalarını ve
metal aksesuarı
dikiniz.

 Atkı parçalarının takılma yönünü kontrol ediniz.
.

Fotoğraf 3.8: Atkı parçalarının dikimi

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Kıvırma yapılan kenarlarla beraber aksesuar parçasını da
dikiniz. Fotoğraf 3. 8’de atkı parçasının dikişi
görülmektedir.

 Dikişlerin her iki atkı parçasında da aynı olmasına dikkat
ediniz.

Fotoğraf 3. 9: Dikiş işlemi bitmiş atkı ve aksesuar

 Metal aksesuarın tutturulduğu köşelerin dik olarak
dikilmesine dikkat ediniz. Fotoğraf 3. 9’da dikilmiş atkı ve
aksesuar parçaları görülmektedir.

 Fazla iplikleri kesip
uçlarını yakınız.

 Dikişlerde arta kalan fazla iplikleri kesiniz.

 Görünen iplik uçlarını iplik yakma makinesinde yakınız.

 Astar fazlasını
kesiniz.

 Makas ya da budama makinesinde astar fazlalıklarını
kesiniz.

 Kesim yaparken kademeli değil de düzgün bir kesim
olmasına dikkat ediniz. Fotoğraf 3. 10’da astar
fazlalıklarının kesimi görülmektedir.

Fotoğraf 3.10: Astar fazlası kesmek
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 Terlik ya da üst kısımda kalan astar fazlalığını monte
işlemi için kesmeyiniz.

 Kalite kontrol
yapınız.

 Dikiş işlemi bitmiş terlik saya parçalarının dikişlerini
kontrol ediniz.

 Her hangi bir dikiş hatası var mı tespit ediniz.

 Parçalar doğru olarak birbirine dikilmiş mi bakınız.

 Eşleme yapınız.

 Dikilen terlik saya parçalarını sağ ve sol tekleri ve atkı
parçalarını kontrol ediniz.

Fotoğraf 3.11: Eşleme yapılmış terlik saya

 Her gövde parçası için bir atkı aksesuar üst parçası ayırınız.
Fotoğraf 3.11’de eşlemesi yapılmış bir tek terlik sayası
görülmektedir.

 Atkı aksesuar üst parçasında aksesuarın yönüne dikkat
ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

OBJEKTİF TEST (ÖLÇME SORULARI)

Aşağıdaki cümlelerin doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz.

1. ( ) Dikişlerin düzgünlüğü sayada çok önemlidir.

2. ( ) Fazla yapıştırıcı sürmekten daima kaçınılmalıdır.

3. ( ) Astar ve yüz parçalarına yapıştırıcı sürer sürmez birbirine yapıştırılmalıdır.

4. ( ) İplik fazlalıkları yakılmalıdır.

5. ( ) Saya dikiminde ponteriz dikişi zaman kaybından başka bir şey değildir.

6. ( ) Atkı parçalarının her ikisi birbirinin simetriği olmalıdır.

7. ( ) Bir sayadaki tüm dikiş adımları aynı olmalıdır.

8. ( ) Kullandığımız düz ve sütunlu makinelerin dikiş adım ayarları aynı olmalıdır.

9. ( ) Her işin sonunda kalite kontrol yapılmalıdır.

10. ( ) Dikilmiş saya parçalarında eşleme yapmaya gerek yoktur.

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız

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 diğer faaliyete geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Bir çift rok (mokasen) sayanın ağız kıyılık parçası, gövdenin ve aynanın birleştirilmesi
işlemlerini yapınız. Yaptığınız uygulamayı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Dikiş makinesinin kontrol ettiniz mi?

2. Makinenin ayarlarını yaptınız mı?

3. Uygun renk ve kalınlıkta iplik buldunuz mu?

4. Gövde ve astarı dikerken ponteriz dikişi attınız mı?

5. Dikişin kenar uzaklığının aynı olmasına dikkat ettiniz mi?

6. Dikişi bitirirken ponteriz attınız mı?

7. Atkı parçalarını metal aksesuarla birleştirirken parçaların yönüne
dikkat etiniz mi?

8. Köşe dönüşlerinde oval dikiş yapmaktan kaçındınız mı?

9. Başlangıç ve bitişlere ponteriz dikişi attınız mı?

10. İplik fazlalıklarını kestiniz mi?

11. Astar fazlalıklarını kestiniz mi?

12. İplik parçalarını yaktınız mı?

13. Kalite kontrol yaptınız mı?

14. Parçaları eşlediniz mi?

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızın hepsi “Evet” olmalıdır. Eğer “Hayır” cevabınız varsa uygulamayı
tekrar ediniz.

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME

Terlik saya dikimi modülü faaliyetleri ve araştırma çalışmaları sonunda;
kazandığınız bilgi ve becerileri ölçme soruları ile değerlendiriniz. Bu değerlendirme
sonucuna göre bir sonraki modüle geçebilirsiniz.

ÖLÇME SORULARI

Aşağıdaki cümlelerin doğru ve yanlış olarak değerlendiriniz.

1. (….) Astarlık ve yüzlük malzeme kesiminde sıkılık yönü önemli değildir.

2. (….) Kesim öncesi sayalık malzemeler kontrol edilmelidir.

3. (….) Yüz ve astar için malzeme kalınlığı önemli değildir.

4. (….) Terlik tipi ayakkabılarda sıkılık yönü yanlara doğru olmalıdır.

5. (….) Kesimde malzeme israfına azami dikkat etmek gerekir.

6. (….) Çalıştığımız ortamın temiz ve düzenli olması çalışma verimini artırır.

7. (….) Terlik sayada kıvırma tıraşı yapılmadan da kenar kıvırması yapılabilir.

8. (….) Saya malzemesi için yüz ve astar kalınlıkları aynı olmalıdır.

9. (….) Saya malzemelerinde belli bir kesim sırası yoktur. İstediğimiz parçayı
istediğimiz bölgeden kesebiliriz.

10. (….) Derin yerlerde kıvırma yaparken makasla çentik atılması işlemi kolaylaştırır.

11. (….) Takviye fitili saya kenarlarına mukavemeti artırmak için konur.

12. (….) Atkı ve gövde parçalarında terliğe göre iç ve dış ayırımı yapmak çok önemlidir.

13. (….) Sayadaki tüm dikiş adımlarının aynı olması gerekmez.

14. (….) Bir terlik sayadaki dikişlerin tümü fonksiyonel olmayabilir, dekoratif amaçlıda
dikişler dikilir.

15. (….) Terlik sayalarda aksesuar bir zorunluluktur, mutlaka konulmalıdır.

DEĞERLENDİRME

Sorulara verdiğiniz yanıtları cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Bu modül kapsamında
hangi bilgileri kazandığınızı belirleyiniz. Yanlış cevaplandırdığınız sorularla ilgili öğrenme
faaliyetinde ilgili konuya dönünüz.Tamamı doğru ise yeterlik ölçmeye geçiniz.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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YETERLİK ÖLÇME
Gerekli araç, gereç ve donanımın bulunduğu ortamda ıstampası ya da pres kesim

bıçağı olan bir çift rok (mokasen) sayasını tekniğine uygun dikiniz. Diktiğiniz rok sayayı
aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Gövde yüz ve astar ıstampalarını ayırdınız mı?

2. Atkı ıstampalarını ayırdınız mı?

3. Gövde parçalarını düzgün kestiniz mi?

4. Atkı parçalarını düzgün kestiniz mi?

5. Çentik eksiklerini tamamladınız mı?

6.
Gövde parçalarına kıvırma tıraş yaptınız mı? (Sentetik
malzemelere tıraş yapılmaz.)

7. Astara istenilen incelikte yarma yaptınız mı?

8.
Atkı parçalarının kıvırma tıraşını yaptınız mı? (Sentetik
malzemelere yapılmaz.)

9.
Gövde parçasının kıvrılacak kenarlarına takviye fitili
yapıştırdınız mı?

10. Gövde parçasını kıvırdınız mı?

11. Atkı parçalarını kıvırdınız mı?

12. Gövde ve gövde astarını birbirine tutturup çekiçlendiniz mi?

13. Gövde ve gövde astarını diktiniz mi?

14. Atkı parçalarını metal aksesuara doğru olarak geçirdiniz mi?

15. Atkı parçalarının uçlarını çekiçlediniz mi?

16. Atkı parçalarını metal aksesuara diktiniz mi?

17. Astar fazlalıklarını kestiniz mi?

18. Fazla iplikleri temizlediniz mi?

19. Kalite kontrolünü yaptınız mı?

20. Parçaları birbirine eşlediniz mi?

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 iletişime geçerek bir sonraki modüle
geçiniz.
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CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI

1. Y

2. D
3. Y
4. Y
5. D
6. Y
7. D
8. D
9. D

10. Y

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

1. Y

2. D
3. Y
4. Y
5. D
6. Y
7. D
8. Y
9. Y

10. D

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI

1. D

2. D
3. Y
4. D
5. Y
6. D
7. D
8. D
9. D

10. Y

CEVAP ANAHTARLARI



44

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI

1. Y

2. D
3. Y
4. D
5. D
6. D
7. Y
8. Y
9. Y

10. D
11. D
12. D
13. Y
14. D
15. Y



45

ÖNERİLEN KAYNAKLAR

 J. H. Thornton, Textbook of Footwear Materilas, Londra, İngiltere, 1955
 How American Shoes Are Made, BostoN, ABD.
 H. J. Patrick, Modern Pattern Cutting and Design, İngiltere, 1983
 A. J. Harvey, Footwear Materials and Process Technology, Satra, İngiltere, 1986
 N. J. Bonham, Manual of Shoemaking, Clarks Ltd, İngiltere,1986
 Ancillary Closing Operations, Satra Footwear Technology Center, İngiltere
 BADCOCK Eric, Closing- Practical , Satra Footwear Technology Center,

İngiltere
 Closing: Sttching Operations, Footwear Technology Center, İngiltere
 N. Taylor, Upper Cutting, Module 10 Satra Footwear Technology Center,

İngilter
 COLES Richard, Closing Supervision, Satra Footwear Technology Center,

İngiltere
 BLATTNER Max, Fachbuch, Alles Über Schuhe, Almanya, 2003
 KASTAN Cengiz, Ayakkabı Malzemeleri, İstanbul Ayakkabıcılar Esnafı ve

Sanatkârları Odası Yayınları, İstanbul, 2001
 KASTAN Cengiz, Ayakkabı Teknolojisi, İstanbul Ayakkabıcılar Esnafı ve

Sanatkârları Odası Yayınları, İstanbul, 1999
 İplik ve Dikiş Teknolojisi, Coats Türkiye İplik Sanayi A. Ş. İstanbul, 2004
 ÜNAL Dinçer, Ders ve Seminer Notları
 BİLEKE Altan, Ayakkabı, İstanbul
 AKÇAKALE Nurettin, Tasev Ayakkabıcılık Meslek Lisesi Ders Notları,

İstanbul, 2005
 ROSSİ, William A. The Complete Footwear Dictionary, Florida, ABD, 2000.
 GARLEY, Tony. Concise Shoemaking Dictionary, İngiltere, 1987.

ÖNERİLEN KAYNAKLAR



46

KAYNAKÇA
 J. H. Thornton, Textbook of Footwear Materilas, Londra, İngiltere, 1955
 How American Shoes Are Made, BostoN, ABD.
 H. J. Patrick, Modern Pattern Cutting and Design, İngiltere, 1983
 A. J. Harvey, Footwear Materials and Process Technology, Satra, İngiltere, 1986
 N. J. Bonham, Manual of Shoemaking, Clarks Ltd, İngiltere,1986
 Ancillary Closing Operations, Satra Footwear Technology Center, İngiltere
 BADCOCK Eric, Closing- Practical , Satra Footwear Technology Center,

İngiltere
 Closing: Sttching Operations, Footwear Technology Center, İngiltere
 N. Taylor, Upper Cutting, Module 10 Satra Footwear Technology Center,

İngilter
 COLES Richard, Closing Supervision, Satra Footwear Technology Center,

İngiltere
 BLATTNER Max, Fachbuch, Alles Über Schuhe, Almanya, 2003
 AKÇAKALE Nurettin, TASEV Ayakkabıcılık Meslek Lisesi Sayacılık Ders

Notları, İstanbul, 2005
 KASTAN Cengiz, Ayakkabı Malzemeleri, İstanbul Ayakkabıcılar Esnafı ve

Sanatkârları Odası Yayınları, İstanbul, 2001
 KASTAN Cengiz, Ayakkabı Teknolojisi, İstanbul Ayakkabıcılar Esnafı ve

Sanatkârları Odası Yayınları, İstanbul, 1999
 İplik ve Dikiş Teknolojisi, Coats İplik Sanayi A. Ş. İstanbul, 2004
 ÜNAL Dinçer, AB-KOSGEB Ayakkabıcılık Enstitüsü Ders Notları, İstanbul
 BİLEKE Altan, Ayakkabı, İstanbul
 ERKUTOĞLU Necdet, Saya Teknolojisi, Türkiye Umum Ayakkabıcılar

Federasyonu Yayını, İstanbul, 1995
 ÖTLEŞ İlhami, Ayakkabıcılık Meslek Bilgisi, İzmir Ayakkabıcılık Mesleki

Eğitim Merkezi Yayınları, İzmir, 2005
 ERKUTOĞLU Necdet, Saya Teknolojisi, Türkiye Umum Ayakkabıcılar

Federasyonu Yayını, İstanbul, 1995
 TEKŞEN, Adil, Saya Ders Notları, İstanbul, 2004
 PAKSOY, A.Candan. Yayınlanmamış Ders Notu, Ankara, 2005
 ARSLAN Rıza, Saya Ders Notları, İstanbul, 2004
 KILIÇOĞLU Necip, Saya Ders Notları, İstanbul, 2004
 ÇAVUNT, Selçuk. Malzeme Bilgisi Ders Notları, İstanbul, 2005.
 ÇAYLAK, Olgun. Ayakkabıcılık Ders Notları, İstanbul, 2004.
 DURMAZ, İsmail. Kalıp ve Istampa Ders Notları, İstanbul, 2005.
 KILIÇ, Birgül. Ayakkabı Ders Notları, İstanbul, 2004.
 KOÇ, Yusuf. Malzeme Ders Notları, İstanbul, 2004
 KALKAN Ali, Kalıp ve Istampa Ders Notları, İstanbul, 2005.
 DEMİR Erdoğan, AB-KOSGEB Ayakkabıcılık Enstitüsü Ders Notları,

İstanbul, 2005

KAYNAKÇA


