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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi 

DAL/MESLEK Ayakkabı Modelistliği 

MODÜLÜN ADI Çocuk Kaliforniya Modeli 

MODÜLÜN TANIMI 

Çocuk Kaliforniya modeli ıstampası hazırlama ile ilgili 

temel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL Bu modülün ön koşulu yoktur 

YETERLİK Çocuk Ayakkabı (Kaliforniya) modeli çıkartmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun çocuk 

Kaliforniya modeli çıkarabileceksiniz. 

 

Amaçlar  
1. Çocuk Kaliforniya modeli için kalıp 

bantlayabilecek ve standart form yapabileceksiniz. 

2. Yüz ıstampalarını çıkarabileceksiniz. 
3. Astar ıstampalarını çıkarabileceksiniz. 

4. Ara taban ıstampasını çıkarabileceksiniz. 

 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Atölye ortamı, kalıp, çelik cetvel, mezura, model bandı, 

kesim lastiği, kesim bıçağı, kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, 

karton, masat, üçgen eğe, pistle, ölçü merdiveni, açıölçer. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

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-yanlış, vb. ) kullanarak modül uygulamaları 

ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 

değerlendirecektir. 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

 

Sevgili Öğrenci,  

 

Ayakkabı üretimi model özellikleri ile çeşitlilik gösterir. Model, sayada olabileceği 

gibi monta yapısı itibarıyla da ayakkabıya kazandırılmaktadır. İnsanoğlu farklı yapılara sahip 

ayakkabılar üreterek ayakkabı türlerine renk katmıştır. Bunlardan biride Kaliforniya 

yöntemidir. Bu isim, ayakkabının monta yapısından dolayı kullanılmaktadır, hemen hemen 

her tür ayakkabı modeline uygulanabilir. 

 

Kaliforniya montalama yöntemiyle üretilmiş ayakkabılar, ayağa rahatlık veren, 

yumuşak, bükülebilir özelliği olan esnek ayakkabılardır. Onun için terlik ve sandaletlerin 

üretiminde tercih sebebidir. 

 

Bu modül ile çocuk Kaliforniya modeli ıstampası hazırlayabilme ile ilgili bilgiler 

edineceksiniz. Modülde edindiğiniz bilgileri kullanarak yeni modeller ortaya 

çıkartabilirsiniz. 

 

 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

 
 

 

Uygun ortam sağlandığında çocuk Kaliforniya modeli için kalıp bantlayabilecek ve 

Kaliforniya modelinin standart formunu hazırlayabileceksiniz. 

 
 

 

 

 Bu faaliyet öncesinde Kaliforniya montalama tekniği ile üretilmiş ayakkabı 

modellerini ve bu modellerin ıstampalarının nasıl hazırlandığını araştırınız. 

 

1. KALIP BANTLAMA VE STANDART 

FORM HAZIRLAMA 
 

1.1. Model 
 

Tanımı: Kaliforniya modeline, montalama tekniğinden dolayı bu isim verilmiştir. Düz 

monta, atom, rok gibi Kaliforniya da farklı bir montalama yöntemidir. Kaliforniya modelde 

ıstampa, yapı itibarıyla atom modele benzemektedir. Yüz, taban şiltesi ile birleştirilir daha 

sonra kıyılık şiltesi dikilir. Tabana pet ve platform yerleştirilir. Kıyı şiltesi pet ve platformu 

içine alacak şekilde montalanır (Şekil 1.1). 

 

Şekil 1.1: Kaliforniya model 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Özelliği ve çeşitleri: Bu ayakkabının en önemli özelliği montalama yapısıdır. 

Tabanda kullanılan şilte, pet ve platform ayakkabının ayağa giyildiğinde rahat ve konforlu 

olmasını sağlar. Bu montalama yöntemiyle ayağa rahat giyilebilecek terlik, sandalet ve diğer 

ayakkabı türleri üretimi yapılabilmektedir. Özellikle terlikler için uygun bir montalama 

yöntemidir ( Şekil 1.2). 

 

Şekil 1. 2: Kaliforniya modelin kesit görünümü 
 

1.2. Kalıp Bantlama 
 

Seçilen kalıbın iç, dış ve tabanı tekniğine uygun bantlanır. Tarak çizgisi, ayna çizgisi, 

ön ve arka orta çizgileri çizilir. Ayna çizgisini çizerken maskaretin, monta çekimi sırasında 

aşağı inmemesi için 1-1,5mm yukarıdan çizilmesi faydalıdır ( Resim 1.1). 

 

Resim 1.1: Kalıp bantlama ve referans çizgileri  

Ön orta, arka orta ve tarak çizgilerinin devamı olan milo başları tabandan da görülecek 

şekilde işaretlenir. Dikim sırasında kaymaların olmaması için kadino noktaları ile milo 

başları ve burun orta noktalarının ½’si de işaretlenmelidir. 
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Resim 1.2: Taban işaretlemeleri 

1.3. Standart Form Hazırlama 
 

Bantlanan kalıp üzerinde gerekli işaret ve çizimler yapıldıktan sonra ön ve arka orta 

eksen çizgileri üzerinden kesim yapılır. 

Dış form, iç form ve orta form oluşturulur (Bakınız Profil Çıkartma modülü). Orta 

form üzerine arka yükseklik, tarak çizgileri ve ayna çizgisi çizilmelidir (Şekil 1.3). 

 

Şekil 1.3: Orta form 

Standart formu oluşturabilmek için model çizimini kolaylaştırıcı referans noktalarının 

belirlenmesi gerekir. Bunun için standart taban uzunluğunun ¼’ü V noktasından yukarı I 

tepe noktası olarak işaretlenir. Tarak çizgisine paralel olarak uzatılır. Şekil 1.4’te görüldüğü 

gibi I
1
 noktası ile I noktası arası dört eşit parçaya bölünür. S noktasında öne doğru standart 

taban uzunluğunun ¼’ü U noktası işaretlenir. U noktasından yukarı dil açı yapılarak 

ayakkabının ağız çizgisinin geçeceği A noktası işaretlenir. 

 

Ayna çizgileri üzerinden takip edilerek maskaret çizimi Şekil 1.4’te görüldüğü gibi 

tamamlanır. Tarak çizgisinin ½’si gamba başlangıç noktası olarak işaretlenir.  
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Şekil 1.4: Referans noktaları 

Alınan referans noktaları arasına gamba göze hoş gelecek biçimde çizilmelidir. Şekil 

1.5’teki referans noktaları kullanılarak model, kalıp üzerine de çizilebilir. 

 

Şekil 1.5: Gamba çizimi 

I noktasından 1cm yukarı çıkılarak dil üst noktası işaretlenir ve dil çizimi tamamlanır. 

Bağcık yerleri ile ponteriz dikiş yeri Şekil 1.5’te görüldüğü gibi standart form üzerinde 

gösterilmelidir. Kaliforniya modellerde, standart forma monta payı vermeye gerek yoktur. 

Monta için gerekli olan pay, dikim payı olarak ıstampa çıkartılırken verilecektir. 

 

Hazırlanan bu model maskaret, yüz ve gamba parçalarından oluşmaktadır. Model 

çizgileri kanal açılarak belirtilir. Modele ait bilgiler form üzerine yazılarak standart form 

tamamlanır (Şekil 1.6). 

 

Şekil 1.6: Dil çizimi 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Kalıbı bantlayınız ve standart form hazırlayınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kalıbı bantlayınız. 
 Model kalıbını iç dış ve tabanını 

bantlayınız. 

 Referans noktalarını alınız 

 Ön orta eksen çizgisini çiziniz. 

 Arka orta eksen çizgisini çiziniz. 

 Milo başlarını bularak tarak çizgisini 

çiziniz. 

 Arka yüksekliği işaretleyiniz. 

 İç formu oluşturunuz. 

 İç formun bandını kalıp üzerinden 

sökerek karton üzerine düzgün bir 

şekilde yapıştırınız. 

 İşaretlemelere dışa dönük çentikler 

atarak bant etrafından kesim yapınız. 

 Ayna çizgisini kanal açarak belirtiniz. 

 Dış formu oluşturunuz. 

 Dış formun bandını kalıp üzerinden 

sökerek düzgün bir şekilde karton 

üzerine yapıştırınız. 

 İşaretlemelere dışa dönük çentikler 

atarak bant etrafından kesim yapınız. 

 Ayna çizgini kanal açarak belirtiniz. 

 Taban formunu oluşturunuz. 

 Tabanın bandını kalıptan sökerek 

çıkartınız. 

 Karton üzerine düzgün bir şekilde 

yapıştırınız. 

 İşaretlemelere dışa dönük çentikler 

atarak bant etrafından kesim yapınız. 

 Orta formu oluşturunuz.  

 Dış formu kartona çiziniz.  

 İç formu V noktası ve arka yüksekliği 

referans alarak dış form üzerine çiziniz. 

 Monta kısmı hariç iç ve dış form 

arasında oluşan çizgi farklılıklarını 

ortalayınız. 

 Ortalaması alınan çizgilerden kesim 

yapınız. 

 Monta kısmında iç dış farkını kanal 

açarak belirleyiniz. 

 Standart formu oluşturunuz. 

 Orta form üzerine gerekli referans 

noktalarını işaretleyiniz. 

 Göze hoş gelecek şekilde referans 

noktalarına dikkat ederek modeli çiziniz. 

 Model çizgileri üzerine kanal açınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Gerekli bilgileri standart form üzerine 

yazınız. 

 Modelin adını, kalıp numarasını, modele 

vereceğiniz model numarasını, adınız ve 

soyadınızı tarihi standart form üzerine 

yazınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 
1. (   ) “V” noktası ile tepe noktası arası uzunluk (standart taban uzunluğunun ¼’üne) 

eşittir. 

 

2. (   ) Kaliforniya modellerde monta payı verilmez. 

 

3. (   ) Kaliforniya ayakkabı modelinin atom modelden farkı yoktur. 

 

4. (   ) Kaliforniya montalama tekniği ile daha çok terlik ve sandalet tarzı ayakkabılar 

üretilmektedir. 

 

5. (   ) Kaliforniya tekniği ile model üretimi sadece molyer ayakkabılara 

uygulanır. 
 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 DEĞERLENDİRME 



 

 10 

UYGULAMALI TEST 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Model kalıbını iç, dış ve tabanını bantladınız mı?   

2. Ön ve arka orta eksen çizgilerini çizdiniz mi?   

3. Tarak çizgisini çizdiniz mi?   

4. Arka yüksekliği ve kalıp ön orta noktasını işaretlediniz mi?   

5. Ayna çizgisini çizdiniz mi?   

6. İç, dış ve orta formu çıkarttınız mı?   

7. Gamba çizimi için I, I
1
, A, U, C ve tarak çizgisinin ½’sini 

işaretlediniz mi? 
  

8. Gamba çizimini, maskaret çizimini ve dil çizimlerini 

tamamladınız mı? 
  

9. Model çizgileri üzerine gerekli işaretlemeleri ve kanalları 

açtınız mı? 
  

10. Gerekli bilgileri standart form üzerine yazdınız mı?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bürüm cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 
Uygun ortam sağlandığında bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda çocuk 

Kaliforniya modelinin yüz ıstampalarını hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 
 

 Bu faaliyet öncesinde Kaliforniya montalama tekniği ile yapılmış ayakkabı 

modellerini inceleyiniz. 

 

2. YÜZ ISTAMPALARI 
 

2.1. Istampalar 
 

Bu model, gamba yüz ve maskaret ıstampalarından oluşturulmuştur. Yüz ıstampası dil 

ile birlikte kampre verilerek çıkarılacaktır. Maskaret ıstampasının çıkarılabilmesi için ise 

farklı bir katlama çizgisinin çizilmesi gerekir. 

 

2.1.1. Maskaret Istampası 
 

Yeterli büyüklükte karton katı oluşturulur. Standart form karton katına Şekil 2.1’de 

görüldüğü gibi yerleştirilir. Maskareti oluşturan çizgiler karton üzerine aktarılır. 

 

Şekil 2.1: Maskaret çizimi 

Monta kısmına, iç ve dış fark dikkate alınarak 3mm dikim payı verilir. Referans 

noktalarına dışa dönük çentikler atılarak verilen pay etrafından kesim yapılır. Istampa için 

gerekli bilgiler üzerine yazılır (Şekil 2.2). 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Şekil 2.2: Maskaret ıstampası 

2.1.2. Gamba Istampası 
 

Standart form karton üzerine yerleştirilerek gamba çizgileri kartona aktarılır. Ponteriz 

çizgisi ve bağcık işaretlerinin de karton üzerine geçirilmesine dikkat edilmelidir. Gerekli 

olan dikim ve kıvırma payları şekil 2.3’te görüldüğü gibi verilir. Verilen paylar etrafından 

kesim yapılır.  

 

Şekil 2.3: Gamba ıstampası 

2.1.3. Yüz Istampası 
 

Yüz ıstampası kavisli bölgeden dolayı kampre verilerek çıkartılmalıdır. Bunun için 

yeterli büyüklükte karton katı oluşturulur. Standart form karton katına Şekil 2.4’te görüldüğü 

gibi yerleştirilir. 1 ve 2. noktalar arasındaki çizgiler karton üzerine çizilir. 
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Şekil 2.4: Yüz ıstampası çizimi (a) 

Dil kısmının çizimini yapabilmek için standart form belirlenen kampre noktasından 

çevrilerek Şekil 3.5’te görüldüğü gibi karton katına yerleştirilir. 2. nokta ile 3. nokta 

arasındaki çizgi karton üzerine aktarılır. 

 

Şekil 2.5: Yüz ıstampası çizimi (b) 

Dil çizimi tamamlandıktan sonra standart form ilk çizim pozisyonuna getirilir. Yüz 

kısmını çizmek için yeni kampre noktası belirlenerek standart form Şekil 2.6’da görüldüğü 

gibi karton katına çevrilir. 1. nokta ile 4. nokta arasındaki çizgiler kartona aktarılır. 

 

Şekil 2.6: Yüz ıstampası çizimi (c) 
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Çizim sırasında kampre vermeden dolayı oluşan çizgi bozuklukları düzeltilerek 

gerekli olan paylar pergel yardımıyla verilir (Şekil 2.7). 

 

Şekil 2.7: Yüz ıstampa payları 

Verilen paylar etrafından kesim yapılarak ıstampa bilgileri üzerine yazılır. Binme 

paylarına kanal açılır (Şekil 2.8). 

 

Şekil 2.8: Yüz ıstampası 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

 
İşlem Basamakları Öneriler 

 Maskaret ıstampasını çıkartınız. 

 Yeterli büyüklükte karton katı 

hazırlayınız. 

 Öğrenme faaliyetinde anlatıldığı gibi 

standart formu karton katına 

yerleştiriniz.  

 Maskaret çizgilerini karton üzerine 

aktarınız. 

 Gerekli payları pergel yardımıyla 

veriniz. 

 Referans noktalarına dışa dönük 

çentikler atarak kesim yapınız. 

 Gerekli bilgileri ıstampa üzerine yazınız. 

 Gamba ıstampasını çıkartınız. 

 Gamba çizgilerini kartona çiziniz. 

 Kıvırma, binme, dikim ve çatı paylarını 

veriniz.  

 Paylar etrafından kesim yapınız. 

 Istampa bilgilerini üzerine yazınız. 

 Yüz ıstampasını çıkartınız. 

 Yeterli büyüklükte karton katı 

hazırlayınız. 

 Standart formu öğrenme faaliyetinde 

anlatıldığı gibi karton katına 

yerleştirerek çizim yapınız.  

 Kampre noktalarını araştırarak 

belirleyiniz. 

 Öğrenme faaliyetinde anlatılan 

sıralamayla kampre veriniz. 

 Çizimden dolayı oluşan çizgilerdeki 

kırılmaları düzeltiniz. 

 Gerekli olan payları pergel yardımıyla 

veriniz. 

 Verilen paylar etrafından kesim yapınız. 

 Gerekli bilgileri ıstampa üzerine yazınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

 16 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Kaliforniya modellerde kıvırma payı 3mm’dir. 

 

2. (   ) Kaliforniya modellere monta payı 3mm verilmelidir. 

 

3. (   ) Kaliforniya modelde ıstampalar üzerine çentikler dışa dönük atılmalıdır. 

 

4. (   ) Kaliforniya, montalama tekniğinin adıdır. 

 

5. (   ) Kaliforniya modeller sadece çocuk ayakkabılarında uygulanan bir yöntemdir. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Maskaret için yeterli büyüklükte karton katı hazırladınız mı?   

2. Standart formun maskaret çizgilerini karton üzerine aktardınız 

mı? 
  

3. Gerekli payları verdiniz mi?   

4. Verilen paylar etrafından kesim yaptınız mı?   

5. Gamba çizgilerini karton üzerine aktardınız mı?   

6. Gerekli olan dikim ve kıvırma paylarını verdiniz mi?   

7. Bağcık yerleri ve ponteriz yerini işaretleyerek verilen paylar 

etrafından kesim yaptınız mı? 
  

8. Yüz ıstampası için yeterli büyüklükte karton katı hazırladınız mı?   

9. Öğrenme faaliyetinde anlatıldığı gibi kampre vererek yüz 

ıstampasına ait çizgileri karton üzerine aktardınız mı? 
  

10. Kampreden dolayı oluşan çizgilerdeki bozulmaları düzelttiniz mi?   

11. Gerekli olan dikim paylarını verdiniz mi?   

12. Istampalar üzerine gerekli bilgileri yazdınız mı?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 
 

Bu öğrenme faaliyetinden sonra astar ıstampalarını çıkarabileceksiniz. 

 

 
 

 

 Bu faaliyet öncesinde çocuk Kaliforniya modelinde astar ıstampalarını 

inceleyiniz. 

 

3. ASTAR ISTAMPALARI 
 

Astar ıstampaları çıkartabilmek için astar çizgilerinin çizilmesine ihtiyaç vardır. 

Çoraplık çizgisi, çoraplık için arka katlama çizgisi ve gamba çizgilerinin çizilmesi gerekir. 

Gamba çizgisi ponteriz çizgisinden geçecek şekilde tarak çizgisine paralel çizilebilir (Şekil 

3.1).  

 

Şekil 3.1: Astar çizgileri 

3.1. Istampaları 
 

3.1.1. Yüz Astarı 
 

Standart form karton katına şekil 3.2’de görüldüğü gibi yerleştirilir. Burundan 1. 

noktaya kadar olan kısım çizilir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Şekil 3.2: Yüz astarı çizimi 

Belirlenen kampre noktasından, standart form karton katına çevrilir. 1 ve 2. noktalar 

arasındaki çizgiler çizilir. Çizim sırasında kampreden dolayı oluşan kırık çizgiler düzeltilir.  

 

Şekil 3.3: Yüz astarı kampresi 

Istampa, tabanda var olan iç dış farkına ayrı ayrı 3mm dikim payı verilerek şekil 3.4’te 

görüldüğü gibi çıkartılır. Üzerine ıstampa bilgileri yazılır. 
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Şekil 3.4: Yüz astar ıstampası 

3.1.2. Çoraplık Astarı 
 

Standart form Şekil 3.5’te görüldüğü gibi karton katına yerleştirilir. Çoraplık astarına 

ait olan çizgiler kartona aktarılır.  

 

Şekil 3.5: Çoraplık astar çizimi 
 

Şekil 3.6’da görüldüğü gibi çoraplık astarı için gerekli olan binme payı, ara işi payı ve 

monta için dikim payı verilir. Verilen paylar etrafından kesim yapılır. Binme payına kanal 

açılarak, ıstampa bilgileri yazılır. 
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Şekil 3.6: Çoraplık astarı 

3.1.3. Gamba Astarı 
 

Standart form Şekil 3.7’de görüldüğü gibi kartona yerleştirilir. Gamba çizgileri 

kartona aktarılır. 

 

Şekil 3.7: Gamba astar çizimi 
 

Gerekli olan ara işi payı, monta dikim payı ve binme payları verilerek paylar 

etrafından kesim yapılır. Binme payına kanal açılarak ıstampa bilgileri yazılır (Şekil 3.8). 

 

Şekil 3.8: Gamba astarı 
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3.1.4. Dil Astarı 
 

Standart form karton katına Şekil 3.9’da görüldüğü gibi yerleştirilir. Dil Istampasını 

oluşturan çizgiler kartona aktarılır.  

 

Şekil 3.9: Dil astar çizimi 

Gerekli olan ara işi payı ve binme payı pergel yardımıyla verilir. Verilen paylar 

etrafından kesim yapılarak ıstampa bilgileri yazılır. Binme payı kanal açılarak belirtilir. 

 

Şekil 3.10: Dil ıstampası 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Yüz Istampasını hazırlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Astar çizgilerini çiziniz. 

 Çoraplık çizgisi, katlama çizgisi ve 

gambayı birbirinden ayıran çizgileri 

çiziniz. 

 Renkli kalem kullanınız. 

 Yüz astar ıstampasını çıkartınız. 

 Yeterli büyüklükte karton katı 

hazırlayınız. 

 Tekniğine uygun yüz çizgilerini karton 

üzerine aktarınız. 

 Etafından kesim yaparak ıstampa 

bilgilerini üzerine yazınız. 

 Çoraplık astar ıstampasını çıkartınız. 

 Yeterli büyüklükte karton katı 

hazırlayınız. 

 Çoraplık çizgilerini karton üzerine 

aktarınız. 

 Gerekli payları veriniz. 

 Verilen paylar etrafından kesim yaparak 

ıstampa bilgilerini yazınız. 

 Gamba astar ıstampasını çıkartınız. 

 Gamba çizgilerini karton üzerine 

aktarınız. 

 Gerekli payları veriniz. 

 Paylar etrafından kesim yapınız. 

 Istampa bilgilerini yazınız. 

 Dil astar ıstampasını çıkartınız. 

 Yeterli büyüklükte karton katı 

hazırlayınız. 

 Dil çizgilerini karton üzerine aktarınız. 

 Gerekli payları vererek etrafından kesim 

yapınız. 

 Istampa bilgilerini yazınız. 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Astar parçalarına kıvırma payı verilir. 

 

2. (   ) Astar ıstampalarının monta kısmına dikim payı verilir. 

 

3. (   ) Kaliforniya modelde astarlara çentikler dışa dönük atılmalıdır. 

 

4. (   ) Yüz ıstampasında dış tarafa atılan çentik, astarda iç kısma atılmalıdır. 

 

5. (   ) Astar ıstampaları yüz ıstampalarından çıkartılır. 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST 
 

Yeni hazırlayacağınız çocuk Kaliforniya modelinin astar ıstampalarını çıkartınız. 

Yaptığınız uygulamayı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Çoraplık için arka katlama çizgisi ve çoraplık çizgisini çizdiniz 

mi? 
  

2. Gamba astarı ile yüz astarını ayıran çizgiyi çizdiniz mi?   

3. Yüz astarını kampre vererek çıkarttınız mı?   

4. Çoraplık astarını tekniğine uygun çıkarttınız mı?   

5. Gerekli payları vererek paylar etrafından kesim yaptınız mı?   

6. Gamba astarını tekniğine uygun karton üzerine çizdiniz mi?   

7. Gerekli olan payları verdiniz mi?    

8. Paylar etrafından kesim yaptınız mı?   

9. Dil astar çizgilerini tekniğine uygun çizdiniz mi?   

10. Gerekli payları vererek kesim yaptınız mı?   

11. Hazırladığınız ıstampalar üzerine gerekli bilgileri yazdınız mı?    

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

 

Uygun ortam sağlandığında tekniğe uygun ara taban ıstampası çıkarabileceksiniz. 

 

 

 
 Bu faaliyet öncesinde çocuk Kaliforniya modelinde ara taban ıstampalarını 

inceleyiniz. 

 

4. ARA TABAN ISTAMPASI 
 

4.1. Ara Taban Istampası 
 

Taban bandı kalıptan sökülerek karton üzerine düzgün bir şekilde yapıştırılır. Tabana 

alınan işaretlere dışa dönük çentikler atılarak bant etrafından kesim yapılır (Resim 4.1). 

 

Resim 4.1: Taban profili 

4.1.1. Şilte 
 

Taban profili karton üzerine çizilir. Etrafına 3mm dikim payı verilir. Pay etrafından 

kesim yapılır. Kesim sırasında tabanda bulunan işaretlere dışa dönük çentik atılmalıdır. 

Gerekli olan bilgiler ıstampa üzerine yazılır (Şekil 4.1). 

 

Şekil 4.1: Şilte ıstampası 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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4.1.2. Pet Istampası 
 

Taban profili karton üzerine çizilir. 1mm eksiltme yapılarak kesim yapılır. Gerekli 

bilgiler ıstampa üzerine yazılır (Şekil 4.2). 

 

Şekil 4.2: Pet ıstampası 

4.1.3. Platform Istampası 
 

Taban profili karton üzerine çizilir. Çizilen form etrafından pay vermeden kesilir. 

İşaretlemelere çentik atılmaz (Şekil 4.3). 

 

Şekil 4.3: Platform ıstampası 

4.1.4. Kıyılık Şiltesi 
 

Kıyılık şiltesi için taban profili etrafından ölçülür. Bulunan ölçüye 2 cm binme payı 

ilave edilir. Eni için; dikim payı 3mm, platform yüksekliği payı (10mm) ve monta payı 12-

14mm ilave edilerek belirlenir. Belirlenen uzunluk ve genişlikte karton üzerine çizim yapılır. 

Etrafından kesim yapılarak ıstampa bilgileri üzerine yazılır (Şekil 4.4). 

 

Şekil 4.4: Kıyılık şiltesi 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Ara taban ıstampası hazırlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Şilte ıstampasını çıkartınız. 

 Taban profilini kartona çiziniz. 

 Etrafına 3mm dikim payı veriniz. 

 Referans noktalarını dışa dönük 

çentikler atarak verilen pay etrafından 

kesim yapınız. 

 Istampa bilgilerini üzerine yazınız.  

 Pet ıstampasını çıkartınız. 

 Taban profilini kartona çiziniz. 

 Etrafından 1mm eksiltme yaparak kesim 

yapınız. 

 Istampa bilgilerini üzerine yazınız. 

 Platform ıstampasını çıkartınız. 

 Taban profilini kartona çiziniz. 

 Çizim etrafından kesim yapınız. 

 Istampa bilgilerini üzerine yazınız. 

 Kıyılık şiltesi ıstampasını çıkartınız 

 Taban profilini etrafından mezür 

yardımı ile ölçünüz. 

 Ölçüye 2cm ilave pay veriniz. 

 Şiltenin genişliğini belirleyebilmek için 

3mm dikim payı, platform yüksekliği ve 

monta payını hesaplayınız. 

 Yaptığınız hesaplamalara göre kıyılık 

şiltesi uzunluklarını karton üzerine 

çizerek etrafından kesim yapınız. 

 Gerekli bilgileri üzerine yazınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Platform ıstampası taban profiline 5mm pay verilerek çıkartılmalıdır. 

 

2. (   ) Pet ıstampası taban profilinden büyük olmalıdır. 

 

3. (   ) Taban şilte ıstampasına 3mm dikim payı ilave edilmelidir. 

 

4. (   ) Şilte ıstampasına çentik dışa dönük atılmalıdır. 

 

5. (   ) Kıyılık şiltesinin uzunluğunu tespit etmek için; taban profili etrafından ölçülür, 

bulunan ölçüye 2cm binme payı ilave edilir. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST 
 

Yeni hazırlayacağınız çocuk Kaliforniya modelinin ara taban ıstampalarını çıkartınız. 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için Evet,  

kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Taban şiltesi için taban profilini kartona çizerek etrafına 3mm 

pay verdiniz mi? 
  

2. Referans noktalarına dışa dönük çentikler atarak verdiğiniz pay 

etrafından kesim yaptınız mı? 
  

3. Pet ıstampası için taban profilini kartona çizerek 1mm eksiltme 

yaptınız mı? 
  

4. Eksilttiğiniz pay etrafından kesim yaptınız mı?   

5. Istampa bilgilerini üzerine yazdınız mı?   

6. Platform ıstampası için taban profilini karton üzerine çizerek 

etrafından kesim yaptınız mı? 
  

7. Istampa bilgilerini üzerine yazdınız mı?   

8. Taban profilinin çevresini ölçtünüz mü?   

9. Monta payı, dikim payı ve platform payını hesapladınız mı?   

10. Hesapladığınız ölçülere göre kıyı şiltesini karton üzerine çizdiniz 

mi? 
  

11. Çizim etrafından kesim yaparak ıstampa bilgilerini üzerine 

yazdınız mı? 
  

 

DEĞERLENDİRME 
 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 DEĞERLENDİRME 
 

Gerekli araç gereç ve donanımın bulunduğu ortamda çocuk Kaliforniya montalama 

yöntemine uygun model çizimi yaparak gerekli ıstampaları çıkartınız. Bu faaliyet 

kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için Evet,  

kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Modelinize uygun kalıbı seçtiniz mi?   

2. Kalıbın içini dışını ve tabanını tekniğine uygun bantladınız 

mı? 
  

3. Temel noktaları işaretlediniz mi?   

4. İç, dış ve orta formu hazırladınız mı?   

5. Standart form üzerine model çizgilerini çizdiniz mi?   

6. Model çizgilerine kanal açtınız mı?   

7. Modeli oluşturan ıstampaları tekniğine uygun çıkarttınız mı?   

8. Istampalar için gerekli olan payları doğru olarak verdiniz mi?   

9. Istampalar üzerine gerekli işaret ve bilgileri yazdınız mı?   

10. Astar ıstampalarını çıkartabilmek için astar parçalarını 

oluşturacak çizgileri standart form üzerine çizdiniz mi? 
  

11. Astar ıstampalarını tekniğine uygun çıkarttınız mı?   

12. Astar ıstampaları için gerekli olan payları verdiniz mi?   

13. Gerekli olan bilgileri ıstampa üzerine yazdınız mı?   

14. Taban için gerekli olan ıstampaları tekniğine uygun 

çıkarttınız mı? 
  

15. Gerekli olan pay ve eksiltmeleri yaptınız mı?   

16. Gerekli bilgileri ıstampalar üzerine yazdınız mı?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 başvurunuz. 

 

 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 



 

 32 

CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Yanlış 

4 Doğru 

5 Yanlış 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Yanlış 

2 Yanlış 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Yanlış 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Yanlış 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 Yanlış 

5 Yanlış 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Yanlış 

2 Yanlış 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Doğru 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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