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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 542TGD302 

ALAN Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi 

DAL/MESLEK Ayakkabı Modelistliği  
MODÜLÜN ADI Bağsız Rok Modeli 

MODÜL TANITIMI 

Bağsız rok modeli için kalıp bantlama, modeli çizme, 
standart form yapma, ıstampalarını çıkarma ve son 
kontrollerini yapma işlemlerinin anlatıldığı bir öğrenme 
materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL  

YETERLİK Erkek bağsız rok ayakkabı modeli çıkarmak. 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç  
Gerekli ortam sağlandığında tekniğe uygun, bağsız rok 
modeli çıkarabileceksiniz. 
 
Amaçlar 
1. Kalıp bantlayabileceksiniz. 
2. Erkek bağsız ayakkabı modelini kalıp üzerine 

çizebileceksiniz. 
3. Rok standart formu yapabileceksiniz. 
4. Parça ıstampalarını çıkarabileceksiniz. 

EĞİTİMÖĞRETİM 
ORTAMLARI VE 
DONANIMLARI 

Bağsız roka uygun kalıp, kesim lastiği, kesim bıçağı, 
masat, üçgen eğe, bant, mezura, kalem, silgi, karton, 
cetvel, pergel, rulet. 

ÖLÇME VE 
DEĞERLENDİRME 

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

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

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 

 
Sevgili Öğrenci, 
 
Ayak giyiminin ilk örneklerinden ve en basit yapılarından biri olan ayakkabı 

Anadolu’da çarık, Amerika Kızılderililerinde mokasen olarak görülmekte ve günümüze rok 
olarak gelmektedir. Bu ayakkabı başlangıçta kabaca işlenmiş bir parça deriyle ayak 
tabanından üstüne doğru sarılarak bir ayak giysisi oluşturulması düşüncesiyle ortaya 
çıkmıştır. Orijinali bir parça gövdenin ayaküstünde bir sırımla büzdürülerek bağlanması 
prensibine dayanmaktadır. Bu yapıda taban yoktur.   

 
Dünya ayakkabıcılık dilinde mokasen olarak bilinen rokun gelişiminin 14000 yıl 

öncesine kadar dayandığı düşünülmektedir. Bering Boğazı’ndan Kuzey Amerika’ya göç 
eden Moğol kabileleriyle gelen ayakkabı Amerikan Kızılderililerince benimsenmiştir. 
Yumuşak geyik derisiyle yaptıkları bu ayakkabıya ayağı saran anlamında “moccasinah” 
demişlerdir. Daha sonraları ayna ekledikleri ayakkabı, boncuk ve saçaklarla geliştirilmiştir.  

 
Bu ayakkabı modeline 20. yy başlarından itibaren taban yapılmaya başlanmış ve 

zaman içinde günümüzdeki rok ayakkabı şekline dönmüştür. Rok ayakkabılar astarlı veya 
astarsız olarak üretilmektedir. 

 
Bu modülde, bağcıksız rok modeli bir ayakkabının ıstampalarının nasıl çıkarılacağı 

anlatılmaktadır. Modül sonunda bağcıklı rok ıstampalarını çıkarabilmek için gerekli bilgi ve 
beceriye sahip olacaksınız. 

 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ– 1 
 
 

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda, gerekli ortam sağlandığında erkek bağsız 
rok modeli için kalıp bantlayabileceksiniz. 

 
 
 

 
Ø Çevrenizdeki ayakkabı üreticilerini araştırarak bağsız rok modeli için kullanılan 

kalıpları, malzemeleri ve sayayı kalıba çekme tekniklerini gözlemleyiniz. 
Gözlemlerinizi rapor hâline getirip sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

1. KALIP BANTLAMA 
 
1.1. Bağsız Rok 
 
1.1.1. Tanımı 

 
Sayası ayak tabanını kapatacak şekilde bir parça gövdenin aynaya saraç dikişiyle 

dikilmesiyle oluşan, bombesi olmayan, rahat bir ayakkabı türüdür.  
 
Ağız kısmı sırımla toplanabileceği gibi, gövdeye gambalar eklenerek bağcıklı 

modeller de üretilir. Bu modülde bağcıksız model anlatılacaktır. 
 
1.1.2. Özelliği 

 
Saya şekli diğer ayakkabı modellerinden farklıdır. Bu tür ayakkabılarda taban boyunca 

monta kenarından söz edilmez. Tabanda genellikle pençe kısmı gövdeyle bütün, topuk 
kısmında yarım taban astarıyla düz monta yapılır. 

 
Şekil 1.1’de görüldüğü gibi gövde ile ayna birbirine dikilir. Ağız kısmı sırımla 

büzdürülerek ayağı sarması sağlanır. Gövde ayağın altını sararak tabanın yerini de alır. Bu 
durum rokun temel çıkış noktasını oluşturur. Esnek ve rahat yapısıyla ev içinde giyilen 
ayakkabı ve terliklerde uygulanması yaygındır. 

 
Genellikle rahat bir tür ayakkabı olan roka taban eklenmesiyle dayanımı artırılmıştır. 

Astar ve fort kullanılarak fantezi ayakkabılar yapmak da mümkündür. Fantezi tarzı 
ayakkabılar genellikle sahte rok olarak anılan; üst yapısı rok görüntüsünde ve montalı olarak 
üretilir. Sahte rokta tabanı saran bir gövde yoktur. Sayaya verilen monta payıyla düz monta 
şeklinde üretilir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ– 1 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Şekil 1.1: Gerçek rok 

 

1.2. Rok Bantlama Tekniği 
 

Bağsız rok modeli yapmak için öncelikle modele uygun bir ayakkabı kalıbı seçilir. Bu 
modülde yapacağımız rok modeli; gövde, ayna, kıyılık ve fiyonktan oluşmaktadır. Kalıbın 
ayna kısmı belirgin ve yanlarıyla köşe yapacak şekilde olması işimizi kolaylaştıracaktır. 
Resim 1. 1’de bu modülde anlatılan rok modeline benzer bir ayakkabı ve resim 1. 2’de kalıp 
resmi görülmektedir. 

 

   
Resim 1. 1: Model resmi                                                Resim 1. 2: Kalıp 
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Seçilen kalıp iç, dış ve tabandan düzgün bir şekilde bantlanır. Bantlamaya önce alttan 

veya üstten başlanabilir. Her iki durumda da kenarların düzgün bir şekilde çıkarılmasına 
dikkat edilmelidir. 

 
Bantlamaya tabandan başlanırsa, taban boyunca bir destek bandı çekilir ve enine 

bantlama yapılabilir. Resim 1. 3’te tabanı bantlanmış kalıp görülmektedir. 

 
Resim 1.3: Tabanı bantlanmış kalıp 

 
Taban bantlaması yapıldıktan sonra kalıp üst tarafı dış ve iç yüzeyleri düzgün bir 

şekilde bantlanır. Bantlama yaparken esnemeyi azaltacak şekilde enine ve boyuna 
desteklemeler yapılmalıdır. Enine bantlanacak kalıp, boyuna desteklenir. Bu destekleme 
kalıp üstünden bandın sökülmesi sırasında esneyerek şeklini değiştirmesini engeller (Resim 
1. 4 ).  

 
Resim 1. 4: Kalıbın boyuna desteklenmesi 

 
Bantlama temel modüllerde anlatıldığı gibi yapılabilir. Kalıp üst yüzeyi bantlanırken 

bantların ucu bir miktar tabana doğru döndürülmelidir. Kenarlar kurşun kalemle belirtilerek 
dikkatli bir şekilde kesilerek temizlenir. Resim 1.5’te bantlanmış kalıp görülmektedir. 
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Resim 1.5: Dış ve iç yüzeyi bantlanmış kalıp 

 
1.3. Temel Noktalar 

 
Bantlanan kalıp üzerinde işaretlenecek temel noktalar taban ve üst yüzeyde işaretlenir. 

Bu noktalar: 
 
Ø Ön ve arka eksen noktaları: Kalıp ekseninin geçtiği, ön kısmında burun 

noktası (T) ve topuk kısmında oturma noktası (S) işaretlenir. 
 
Ø Tarak kısmının en geniş noktaları (milo başları): Kalıp, topuk ve tarak kısmı 

temas edecek şekilde düz bir kenara yaslanır. Tarağın kenar üzerine dokunduğu 
dış (Md) ve iç (Mi) noktaları işaretlenir. 

 
Ø Topuk kısmının en geniş noktaları (kadino genişlikleri): Kalıp, topuk ve 

tarak kısmı temas edecek şekilde düz bir kenara yaslanır. Topuğun kenar üzerine 
dokunduğu dış (Kd) ve iç (Ki) noktaları işaretlenir. Resim 1. 6’da taban üzerinde 
noktalar görülmektedir. 

 
Resim 1. 6: Temel noktalar 
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Ø Yüz orta noktası: Milo başlarını birleştiren tarak çizgisinin ön orta (eksen) 

çizgisini kestiği nokta yüz orta noktasıdır. 
 

Yüz orta noktasını bulabilmek için önce ön ve arka orta çizgiler çizilir. Bu uygulama 
temel modüllerde yapılan uygulamadan farklı değildir. Resim 1. 7’de ön ve arka orta çizgiler 
görülmektedir. 

 
Resim 1.7: Ön ve arka orta çizgi 

  
Dış ve iç milo başları mezura yardımıyla kalıp üstünde birleştirilerek tarak çizgisi 

çizilir. Tarak çizgisinin ön orta çizgiyi kestiği yerde yüz orta noktası (V) işaretlenir (Resim 
1.8). 

 
Resim 1.8: Tarak çizgisi ve yüz orta noktası 
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Ø Arka referans noktası: Arka orta çizgi üzerinde topuk orta noktasından 

yukarıya doğru kalıp numarasına 18 mm ekleyerek bulunan referans yüksekliği (B) 
işaretlenir (Resim 1. 9).  

 
Resim 1.9: Arka referans noktası 

 
Referans yüksekliği 41 numara kalıp için 59 mm olur. Bulunan bu nokta model için 

arka yükseklik olarak kullanılabilir. Bu modelde fort kullanılmayacağı için fort noktasının 
işaretlenmesine gerek yoktur. Eğer fortlu ve astarlı bir model yapılacaksa, referans 
noktasının 5 mm üzerinde arka yükseklik işaretlemek daha uygun olur. 

 
Bu modülde anlatılan model için arka yükseklik olarak kullanılacak olan referans 

noktasından ölçü alınarak yüz orta noktası kontrol edilebilir. Kalıp dış yüzeyinden ölçmek 
şartıyla arka noktadan yüz ortasına olan ölçü standart kalıp boyunun %70’idir. Standart kalıp 
boyunu bulmak için kalıp numarası 2/3 cm ile çarpılır. 41 numara kalıbın standart boyu 
273,33 mm ve arka noktadan yüz ortasına olan ölçüsü 191,33 mm‘dir.    
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

Ø Kalıbın alt yüzeyini bantlayınız. 

 
Resim 1. 10: Tabanın bantlanması 

Ø Modelinize uygun kalıbı seçiniz. 
Ø Taban boyuna destek bandı çekiniz. 
Ø Kalıp tabanını bantlayınız (Resim 1. 

10). 

Ø Dış ve iç yüzeyi bantlayınız. 

 
Resim 1. 11: Yüzeylerin bantlanması 

Ø Kalıp yanlarını destekleyiniz. 
Ø Kalıbınızın dış ve iç yüzeyini 

bantlayınız (Resim 1.11). Profil 
çıkarma modülüne bakınız. 

Ø Ön ve arka orta çizgileri çiziniz. 

 
Resim 1. 12: Ön ve arka orta çizgiler 

Ø Burun ve arka oturma noktalarını 
işaretleyiniz. 

Ø Ön orta çizgiyi çiziniz. 
Ø Arka orta çizgiyi çiziniz( Resim 1. 12). 

Ø Dış ve iç yüzeyde tarak ve topuk değme 
noktalarını işaretleyiniz. 

 
Şekil 1. 2: Tarak ve topuk noktaları 

Ø Kalıbınızı cetvel veya masa kenarı gibi 
düzgün bir yere yaslayınız. 

Ø Topuk ve tarak kısmına dokunduğu 
noktaları işaretleyiniz( Şekil 1. 2). 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Ø Tarak çizgisini çizip, yüz ortasını 
işaretleyiniz. 

 
Resim 1. 13: Yüz ortasının işaretlenmesi 

Ø Milo başlarını mezura ile düzgün bir 
şekilde birleştiriniz. 

Ø Dış milo başından iç milo başına tarak 
çizgisini çiziniz. 

Ø Tarak çizgisinin ön orta noktayı kestiği 
yüz orta noktasını işaretleyiniz( Resim 
1. 13). 

Ø Milo başlarını, topuk noktalarını, burun 
ortası ve oturma noktasını alt ve yan 
yüzeylerde işaretlemek. 

Ø Kalıbın taban kenarına yaptığınız bütün 
işaretlemeleri hem tabana, hem de yan 
yüzeylere işaretleyiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 
 
OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)  
 

Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru ve yanlış olarak işaretleyiniz. 
 
1. (   ) Rok ıstampası yapabilmek için kalıbın dış tarafının bantlanması yeterlidir. 
2. (   ) Dış ve iç formlar kullanılarak ara form elde edilir 
3. (   ) Rok ıstampası çıkarmak için bantlanan kalıbın ön ve arka orta çizgileri çizilir. 
4. (   ) Milo başları, tarağın en geniş noktalarıdır.  
5. (   ) Milo başlarını birleştiren çizgiye tarak çizgisi denir.  
6. (   ) Tarak çizgisinin arka orta çizgiyi kestiği nokta yüz orta noktasıdır. 
7. (   ) Milo başları kalıbın yan yüzlerine, kadino genişliği tabana işaretlenir. 
 

 
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 geri dönerek tekrar inceleyiniz 

 
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz uygulama testine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST  
 

Bağsız rok modeli yapmak için seçtiğiniz kalıbı tekniğine uygun olarak bantlayınız ve 
gerekli işaretlemeleri yapınız. Yaptığınız uygulamayı aşağıdaki ölçütlere göre 
değerlendiriniz. 

. 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Modelinize uygun kalıbı seçtiniz mi?   
2. Kalıbı tekniğine uygun olarak bantladınız mı?   
3. Kalıp üzerine ön ve arka orta çizgileri çizdiniz mi?   
4. Milo başlarını doğru işaretlediniz mi?   
5. Kadino genişliklerini doğru işaretlediniz mi?   
6. Tarak çizgisini çizip yüz orta noktasını buldunuz mu?   
7. Burun, oturma, milo ve kadino noktaları yüz ve tabanda 

işaretlediniz mi? 
  

 
 
 

DEĞERLENDİRME 
 
Uygulamalı testteki cevaplarınızın hepsi evet olmalıdır. Doğru işlem sayınızı 

belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Yapmadığınız uygulamalar ve hayır cevabı verdiğiniz 
ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek 
tekrar uygulayınız. 

 
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ– 2 
 

 
 

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda, gerekli ortam sağlandığında bağsız rok 
modeli için kalıp üzerine çizim yapabileceksiniz. 
 
 
 

Ø Çevrenizdeki ayakkabı modelcilerini araştırarak modeli kalıp üzerine nasıl 
çizdiklerini gözlemleyiniz. Gözlemlerinizi rapor hâline getirip sınıfta 
arkadaşlarınızla karşılaştırınız. 

 

2. MODELİ KALIP ÜZERİNE ÇİZME 
 
2.1. Bağsız Rok Modeli 

 
Bu modülde anlatılan model; ayna, gövde, arkalık, kıyılık ve fiyonk olmak üzere beş 

parçadan oluşmaktadır. Resim 2. 1’de görüldüğü gibi ayna ve fiyonk gövdeye elde saraç 
dikişiyle dikilidir. Gövde arkadan zikzak dikişiyle dikilir. Arkalık (fortluk) gövde üzerine 
makine dikişiyle dikilidir. Kıyılık, ağızda tulum şeklinde, gövde üzerinde makine dikişiyle 
dikilidir. Modelimiz astarsız, fortsuz ve bombesizdir. Arka şeklin korunması ve dik durması 
arkalıkla sağlanmaktadır.  
 

 
Resim 2. 1: Bağsız rok modeli 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALİYETİ- 2 
 

ARAŞTIRMA 
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2.2. Modeli Çizme Tekniği 
 

Model çizimine ağız çizgisiyle başlanır. Ağız çizgisini çizebilmek için dış ve iç tarafta 
tarak çizgisinin ortası işaretlenir. Dış ve iç tarak çizgilerinin orta noktalarıyla arka yükseklik 
birleştirilir. 

 
Resim 2.2: Ağız çizgisi 

                                                                                            
Arka yükseklik için kalıp numarasına 18 mm eklenerek bulunan 59 mm kullanılabilir. 

İşaretlenen arka yükseklikle tarak çizgilerinin orta noktaları her iki yüzde birleştirilerek 
çizilir. Resim 2. 2’de kalıbın dış yüzeyi görülmektedir. Aynı uygulama iç yüzeyde de yapılır. 
 

Kalıp üzerine ayna şekli çizilirken kalıbın şekline dikkat edilir. Çizim ayna köşelerinin 
içinden yapılır. Eğer köşelerin altına doğru inilirse monta sırasında aynanın aşağıya 
düşmesine sebep olacaktır.  
 

Ayna çizgisi ağız çizgisiyle iç tarafta birleştirilir. Dış tarafta ayna çizgisiyle ağız 
çizgisi buluşmamışsa ayna çok fazla daraltılmamalıdır. Ayna çizgisi kalıbın durumuna göre 
3 mm ile 5 mm arasında ağız çizgisinin altına yaklaştırılabilir. Resim 2.3’te ayna çizgisi 
görülmektedir.  

 
Resim 2. 3: Ayna çizimi 
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Dış yüzeyde ağız çizgisi ayna çizgisiyle birleşecek şekilde düzeltilir. Resim 2. 4’te 

ağız çizgisinin ayna çizgisine birleşecek şekilde yeniden çizilmesi gösterilmiştir. 
 

 
Resim 2. 4: Ağız çizgisinin düzeltilmesi 

 
Ayna şeklinin tamamlanabilmesi için dil çizimi yapılır. Dil üst noktası, yüz orta 

noktasından 60 mm yukarıya alınarak işaretlenir. Bu noktadan orta çizgiye dik olacak şekilde 
dil genişliği verilir. Dil genişliği dış yüzeyde 45 mm ve iç yüzeyde 40 mm alınır. Alınan dil 
genişlikleri ile ayna şekli birleştirilir ( Resim 2. 5 ). 
 

 
Resim 2.5: Ayna-dil çizimi 

 
Dil boyu ve genişliği tespit edildikten sonra dilin açılma noktası ( gövdeden ayrıldığı 

nokta ) tespit edilir ve dile şekil verilerek düzeltilir (Resim 2. 6). Açılma noktası, ağız çizgisi 
üzerinde arka noktadan ölçüldüğünde standart kalıp boyunun % 60’ını geçmemelidir. 
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Resim 2. 6: Dilin çizilmesi 

 
Açılma noktaları dış ve iç ağız çizgileri üzerinde işaretlenir. Bu noktalar fiyonk ve 

kıyılık için referans alınacaktır. Açılma noktaları işaretlendikten sonra fiyonk çizimine 
geçilir. Mezura yardımıyla, tarak çizgisinin ağız çizgisini kestiği noktadan başlayarak, eksen 
çizgisini dik olarak kesecek şekilde fiyonk alt çizgisi çizilir (Resim 2. 7). 

 

 
Resim 2.7: Fiyonk çizimi 



 

 17  

 
Eksen çizgisi üzerinde 30 mm fiyonk genişliği alınır. Eksen çizgisine dik olacak 

şekilde fiyonk üst çizgisi çizilir. Resim 2. 8’de fiyonk çizgileri görülmektedir. 

 
Resim 2. 8: Fiyonk çizgileri 

 
Ağız çizgisine paralel, 15 mm genişlikte kıyılık şekli çizilir. Kıyılık köşeleri açılma 

noktasından başlayarak geriye doğru yuvarlatılır. Resim 2. 9’da kıyılık şekli görülmektedir. 

 
Resim 2. 9: Kıyılık çizimi 

 
Kıyılığın çizilmesiyle birlikte fiyonga son şekli verilerek tamamlanır. Resim 2. 10’da 

fiyonk alt çizgisi eksen çizgisi üzerinde 5 mm içeri alınarak yuvarlatılmıştır. Fiyongun ortası 
yarım ay şeklinde açılmış ve yan kenarları kıyılık üzerine uzatılarak köşeleri yuvarlatılmıştır. 
Fiyonk saraç dikişiyle dikileceğinden, dikişin geleceği noktalar fiyonk, ayna ve gövde 
üzerinde işaretlenir. 
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Resim 2. 10: Fiyonk şekli 

 
Kalıp üzerinde son olarak arkalık (fort) çizilir. Fort çizimi için ağız çizgisi üzerinde 

arka eksenden 40 mm ve alt kenardan 60 mm alınır. İşaretlenen noktalar düz bir çizgiyle 
birleştirilir. Resim 2. 11’de arkalık şekli görülmektedir.  

 
Resim 2. 11: Arkalık çizimi 

 
Kalıp dış yüzeyine yapılan bütün çizimler iç yüzeye de aktarılır. Çizimler ve ölçüler 

kontrol edilir (Resim 2. 12). 
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Resim 2.12: Kalıp iç yüzeyi 

 
Buraya kadar yapılan işlemlerle kalıp üzerine yapılacak işaretleme ve çizimler 

tamamlanmıştır. Ancak unutulmamalıdır ki, burada verilen ölçüler sadece örnek modelle 
ilgilidir. Fiyonk, kıyılık ve arkalık şekilleri ve ölçüleri standart ölçüler olmayıp modelin 
durumuna göre değişebilir.  
 
2.3. Bandı Kesme Tekniği 
 

Kalıp üzerinde çizim bittikten sonra bandın kesilmesine başlanır. Bandı kesmeye ön 
ve arka orta çizgilerden başlanır. Kalıp tabanı köşelerden düzgünce kesilerek ayrılır. Ayna 
şekli çizgilerden dikkatlice kesilir. Model çizgileri dışında kalan bant resim 2 13’te 
görüldüğü gibi kesilerek kalıp üzerinden temizlenir. 

 
Resim 2.13: Kalıp üzerindeki bandın kesilmesi 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

Ø Kalıp üzerine modelin ağız çizgisini 
çiziniz. 

 

 
Resim 2.14: Ağız çizgisi 

Ø Arka yüksekliği işaretleyiniz. 
Ø Tarak çizgilerinin orta noktalarını 

işaretleyiniz. 
Ø Arka yükseklikle tarak orta noktalarını 

birleştiriniz( Resim 2. 14). 

Ø Kalıp üzerine ayna şeklini çiziniz. 

 
Resim 2.15: Ayna şekli 

 

Ø Kalıp şekline ve tekniğine uygun 
olarak ayna şeklini çiziniz. 

Ø Ağız çizgisiyle gerekli düzeltmeleri 
yapınız( Resim 2. 15). 

Ø Dil şeklini çiziniz. 

 
Resim 2.16:Dil çizimi 

Ø Yüz orta noktasından 60 mm üste dil 
yüksekliğini işaretleyiniz. 

Ø Dil genişliğini orta çizgiden alınız. 
Ø Dış tarafa 45 mm, iç tarafa 40 mm 

genişlik işaretleyiniz. 
Ø Dil köşelerini yuvarlatarak aynaya 

birleştiriniz( Resim 2. 16). 

Ø Kıyılık şeklini çiziniz. 

 
Resim 2.17: Kıyılık çizimi 

Ø Dilin ağızla birleştiği açılma 
noktalarını dış ve iç yüzeylerde 
işaretleyiniz. 

Ø 15 mm kıyılık genişliği alınız. 
Ø Açılma noktasından başlayarak ağız 

çizgisine paralel olacak şekilde kıyılığı 
çiziniz. 

Ø Köşeleri yuvarlatınız( Resim 2. 17). 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Ø Fiyonk şeklini çiziniz. 
 

 
Resim 2.18: Fiyonk şekli 

Ø Tarak çizgisiyle ağız çizgisinin 
kesiştiği noktadan orta çizgiye dik 
olacak şekilde fiyonk alt çizgisini 
çiziniz. 

Ø 30 mm fiyonk genişliği alınız. 
Ø Fiyonk üst çizgisini çiziniz. 
Ø Fiyonk orta şeklini çiziniz. 
Ø Fiyonk alt çizgisini şekillendiriniz. 
Ø Fiyonk üzerine saraç noktalarını 

işaretleyiniz( Resim 2.18). 

Ø Arkalık şeklini çiziniz. 
 

 
Resim 2.19: Arkalık şekli 

Ø Arka ortadan ağız çizgisi üzerinde 40 
mm alınız. 

Ø Kalıp alt kenarından 60 mm 
işaretleyiniz. 

Ø Arkalık şeklini ölçülere göre çiziniz 
(Resim 2.19). 

Ø Kalıp iç yüzeyine model çizimlerini 
çiziniz. 

Ø Kalıp dış yüzeyine yaptığınız tüm 
çizimleri kalıp iç yüzeyine de çiziniz. 

Ø Çizgileri kontrol ediniz ve tekniğe 
uygun olarak kesiniz. 

Ø Çiziminizi kontrol ediniz. 
Ø Kalıp üzerindeki bandı tekniğine uygun 

olarak kesiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 
OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)  
 

Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru ve yanlış olarak işaretleyiniz. 
 
1. (   ) Ayna kalıp şekline uygun olarak çizilir. 
2. (   ) Ayna ile ağız çizgisi birleştirilir. 
3. (   ) Ağız açıklığı 13,5 cm’ yi geçmemelidir. 
4. (   ) Atkı fiyonk kalıbın istenilen bir yerine çizilir. 
5. (   ) Fiyonk üzerine saraç noktaları işaretlenmelidir. 
6. (   ) Kalıp üzerinden bantlar, kalıp kenarı orta noktalar ve tarak çizgisinden kesilir. 
7. (   ) Saraç dikişleri kalıp üzerinde gösterilir. 
 
 

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 geri dönerek tekrar inceleyiniz 

 
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz uygulama testine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST  
 

Bantladığınız kalıp üzerinde gerekli uygulamayı yaparak erkek bağsız rok modelini 
çiziniz. Yaptığınız uygulamayı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Tarak çizgisi ortasını işaretlediniz mi?   
2. Arka yüksekliği işaretlediniz mi?   
3. Ağız çizgisini çizdiniz mi?   
4. Ayna kenarını çizdiniz mi?   
5. Dil şeklini çizdiniz mi?   
6. Kıyılık şeklini çizdiniz mi?   
7. Fiyonk şeklini çizdiniz mi?   
8. Arkalık şeklini çizdiniz mi?   
9. İç yüzeyde çizimi yaptınız mı?   
10. Milo ve kadino noktalarını yüz ve tabanda işaretlediniz mi?   
11. Bandı doğru yerlerden kestiniz mi?   
12. Bandın fazlasını temizlediniz mi?   

 
 

DEĞERLENDİRME 
 
Uygulamalı testteki cevaplarınızın hepsi evet olmalıdır. Doğru işlem sayınızı 

belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Yapmadığınız uygulamalar ve hayır cevabı verdiğiniz 
ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek 
tekrar uygulayınız. 

  
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ– 3 
 

 
Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda, gerekli ortam sağlandığında bağsız rok 

modeli için standart form hazırlayabileceksiniz. 
 
 

 
 
Ø Bağsız rok modellerini ve parçaların birbirleriyle ilişkilerini araştırınız. 

Gözlemlerinizi rapor hâline getirip sınıfta arkadaşlarınızla karşılaştırınız. 
 

3. STANDART FORM 
 
3.1. Bandı Kalıptan Sökme Tekniği 
 

Kalıp üzerinden bantların sökülmesinden önce ayna üzerinde kalan fiyonk kısmının 
kopyalanması gerekir. Resim 3. 1’de görüldüğü gibi dil kısmı fiyonk altına kadar kaldırılır. 

 
Resim 3.1: Aynanın açılması 

 
Açılan fiyonk kısmı kopyalama için yeniden bantlanır. Bu bantlamanın fiyonk 

çizilebilecek şekilde olmasına dikkat edilir (Resim 3. 2).  

ÖĞRENME FAALİYETİ- 3 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 3.2: Fiyonk yerinin yeniden bantlanması 

 
Fiyonk kısmı bantlandıktan sonra ayna eski durumuna yeniden yapıştırılır. Ayna 

üzerindeki fiyonk çizgileri alttaki bant üzerine aktarılır (Resim 3. 3). Fiyonk aktarılırken 
rulet kullanılması faydalı olur. 

 

 
Resim 3.3: Aynanın kapatılması 

 
Kalıp üzerinden ayna parçaları kaldırılır. Resim 3. 4’te görüldüğü gibi fiyonk için 

yapıştırılan bant üzerine fiyonk şekli çizilir. Saraç noktaları işaretlenir. 
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Resim 3.4: Fiyonk çizimi 

 
Fiyonk çizimi tamamlanan bant düzgün bir şekilde kalıp üzerinden kaldırılarak 

kartona alınır. Kalıp üzerinden diğer parçalar da sırasıyla sökülerek karton üzerine alınır. 
 
3.2. Bandı Kartona Yapıştırma Tekniği 
 

Kalıp üzerinden istenilen sırayla alınan bantlar kartona düzgünce yapıştırılır. Karton 
üzerine ayna yapıştırılmadan önce kartona cetvel yardımıyla düz bir çizgi çizilir. Bu çizgi 
üzerine aynanın dış parçası düzelterek yapıştırılır. İç parça yüz orta noktasından dış parçaya 
çakıştırılır ve resim 3. 5’te görüldüğü şekilde yapıştırılır. 
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Resim 3.5: Aynanın yapıştırılması 

 
Kalıp üzerinden alınan fiyonk şekli karton üzerine düzelterek yapıştırılır. Resim 3. 

6’da fiyonk görülmektedir. 

 
Resim 3.6: Fiyonk 

 
Kalıp üzerinden alınan dış form ağız çizgisi gergin olacak şekilde ve burun şekli 

korunarak kartona yapıştırılır (Resim 3.7). 

 
Resim 3.7: Dış form 
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Resim 3. 8’de görüldüğü gibi iç form, dış formla aynı şekilde karton üzerine 

yapıştırılır. 

 
Resim 3.8: İç form 

 
Kalıp üzerinden sökülen taban formu resim 3. 9’da görüldüğü gibi karton üzerine 

düzgün bir şekilde yapıştırılır. 

 
Resim 3.9: Taban formu 

 
Kalıp üzerinden sökülen bütün parçalar kartona yapıştırıldıktan sonra kenarlarından 

dikkatli bir şekilde kesilir ve çıkarılır. 
 
3.3. Standard Form Oluşturma 
 
3.3.1. Ayna-Dil 
  

Karton üzerine düz bir çizgi çizilir. Bu çizgi üzerine ayna formu yerleştirilerek 
kopyalanır. Başlangıç saraç noktaları ve açılma noktaları işaretlenir. Ayna formu kaldırılır. 
Şekil 3. 1’de görüldüğü gibi burun kısmından 3 mm içeriye alınarak kenarlar açılma 
noktasında sıfırlanacak şekilde düzeltilir. 
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Şekil 3.1: Ayna düzeltme 

 
Dil üst kenarı eksen çizgisiyle dik açı oluşturacak şekilde düzeltilir ve dile son şekli 

verilir. Düzeltilen ayna kenarından 4 mm içeriye pergel yardımıyla paralel çizilir. Bu paralel 
üzerine başlangıç saraç noktaları işaretlenir (Şekil 3. 2). 
 

 
Şekil 3. 2: Saraç deliklerinin ayarlanması 
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Başlangıç noktaları kalıp üzerinden aktarılan saraç noktalarıdır ve değiştirilmemelidir. 

Aynı noktalar gövde ve fiyonk üzerinde de işaretlenecektir. Başlangıç noktaları arasına eşit 
aralıklarla saraç delikleri işaretlenir. Saraç delikleri arası, erkek ayakkabılarında 6 – 8 mm, 
bayan ayakkabılarında 4 – 6 mm arasında alınır. 
 

Saraç noktaları işaretlenen ayna şekli kesilerek çıkarılır. Şekil 3. 3’te görüldüğü gibi 
açılma noktalarına çentikler açılır. Dış tarafı gösterecek şekilde, fiyongun altında kalacak bir 
yere yön işareti konulur.  

 
Şekil 3.3: Ayna 

3.3.2. Ana Form 
 

Dış ve iç formlar şekil 3. 4’te görüldüğü gibi burundan fiyonga kadar alt kenardan 4 
mm kalacak şekilde ve 4 mm aralıklarla kesilir. 

 
Şekil 3. 4: Formların kesilmesi 
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Karton üzerine taban formu çizilir. Ön ve arka orta noktalar birleştirilerek eksen 

çizgisi çizilir. Milo başları birleştirilerek tarak çizgisi ve topuk noktaları birleştirilerek 
kadino çizgisi çizilir. 

 
Çizilen taban şeklinin iç tarafına iç form ve dış tarafına dış form yerleştirilir. Şekil 3. 

5’te görüldüğü gibi iç ve dış formlar taban şekline tarak noktalarından çakıştırılır. Kadino 
noktalarında 1 mm açıklık kalacak şekilde yanaştırılır. Dış ve iç formların tarak çizgisine 
kadar olan kısımları karton üzerine kopyalanır. 

 

 
Şekil 3.5: Formların birleştirilmesi 



 

 32  

 
Dış ve iç formların kesik olan burun kısımları açılarak şekil 3. 6’da görüldüğü gibi 

taban çizgisi üzerine döndürülür.  
 

 
Şekil 3. 6: Yan Formların tabana yanaştırılması 
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Pençe etrafına döndürülen yan formlar çizilir. Karton üzerinden formlar kaldırılır. 

Aynada yapıldığı gibi gövde ön tarafı da düzeltilir. Düzeltme yapılırken burundan 3 mm 
içeriye girilir. Şekil 3. 7’de görüldüğü gibi kenarlar açılma noktasında sıfırlanacak şekilde 
düzeltilir. 

 
Şekil 3. 7: Gövde düzeltme 

 
Düzeltilen gövde kenarları yeniden çizilir. Şekil 3. 8’de görüldüğü gibi gereksiz 

çizgiler temizlenir. 
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Şekil 3. 8: Düzeltilmiş gövde 

 
Gövde arka kısmına monta açıklığı işaretlenir (Şekil 3. 9). Pergel yardımıyla tarak 

çizgisinden 30 mm ve yan form monta kenarlarından 20 mm paraleller çizilir. 



 

 35  

 
Şekil 3. 9: Monta payının verilmesi 
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Şekil 3. 10’da görüldüğü gibi monta payı köşeleri yuvarlatılır. Arka kavis iç ve dışta 

eşitlenir ve düzeltilir. 

 
Şekil 3. 10: Monta açığının işaretlenmesi 
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Aynada yapıldığı gibi, saraç deliklerinin konumu belirlenir. Şekil 3. 11’de görüldüğü 

gibi pergel yardımıyla kenar çizgisine 4 mm paralel çizilir. Bu paralel üzerinde başlangıç 
delikleri işaretlenir.  

 
Şekil 3. 11: Saraç yerlerinin belirlenmesi 
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Ayna üzerinden başlangıç delikleri arasındaki delikler sayılır (örneğin 36 delik). Aynı 

sayıda delik olacak şekilde başlangıç delikleri arası eşit parçalara bölünür. Saraç delikleri 
işaretlenir. Açılma noktası önündeki delik sayısı ayna üzerindeki delik sayısına eşit olmalıdır 
(Şekil 3. 12). 

 
Şekil 3. 12: Saraç deliklerinin işaretlenmesi 
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Delikler işaretlendikten sonra form kenarlardan ve monta boşluğundan kesilerek 

çıkarılır (Şekil 3. 13). 
 

 
Şekil 3. 13: Formun kesilmesi 
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Kesilen form üzerinde açılma noktalarına çentikler açılır. Monta payında dış kenara 

yön çentiği açılır. Kıyılık ve arkalığın çizgilerine kanallar açılır. Standart form hazırlanmıştır 
(Şekil 3. 14). Hazırlanan standart form üzerine ve çıkarılacak bütün ıstampa parçalarına 
tanıtıcı bilgiler yazılır. Bunlar: parçanın adı, kalıp (kalite) nu, numara, tarih ve isim gibi 
bilgilerdir.  
 

 
Şekil 3. 14: Standart form 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

Ø Fiyonk parçasını kopyalayınız. 

 
Resim 3. 10: Fiyongun kopyalanması 

Ø Aynanın dil kısmını kaldırınız. 
Ø Boşta kalan yeri bantlayınız. 
Ø Dili eski yerine yapıştırınız. 
Ø Fiyonk çizgilerini banda aktarınız 

(Resim 3. 10).   

Ø Ayna dili kalıp üzerinden alarak kartona 
yapıştırınız. 

 
Resim 3. 11: Aynanın yapıştırılması 

Ø Karton üzerine düz bir çizgi çiziniz. 
Ø Çizgi üzerine ayna parçalarını 

yapıştırınız (Resim 3). 11. 

Ø Fiyonk parçasını kartona yapıştırınız. 

 
Resim 3. 12: Fiyonk 

Ø Fiyonk şeklinin çizildiği bantları kalıp 
üzerinden şeklini bozmadan kaldırınız. 

Ø  
Ø Karton üzerine fiyonk parçasını 

yapıştırınız (Resim 3. 12). 

Ø Dış ve iç formları kalıp üzerinden alarak 
kartona yapıştırınız. 

 
Resim  1. 13: Dış form 

Ø Kalıp üzerinden aldığınız dış formu 
karton üzerine yapıştırınız (Resim 3. 
13). 

Ø  
Ø Kalıp üzerinden aldığınız iç formu 

karton üzerine yapıştırınız (Resim 3. 
14). 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Resim 3. 14: İç form 

Ø  

Ø Taban formunu kalıp üzerinden alarak 
kartona yapıştırınız. 

 
Resim 3. 15: Taban formu 

Ø Taban ekseni doğrultusunda 
yapıştırınız ve yanlara doğru düzeltiniz 
(Resim 3. 15). 

Ø Aynayı çiziniz. 

 
Şekil 3.15: Ayna 

Ø Ayna formunu kartona çiziniz. 
Ø Kenarları düzeltiniz. 
Ø Burundan 3 mm kısaltma yapınız. 
Ø Kenardan 4 mm içerden saraç delik 

mesafesi alınız. 
Ø Saraç deliklerini işaretleyiniz (Şekil 3. 

15). 

Ø Dış, iç ve taban formlarını birleştirerek 
gövde çizimini yapınız. 

 

 
Şekil 3.16: Formların kesilmesi 

Ø Dış ve iç formların burun kısımlarını 4 
mm aralıklarla ve alt kenardan 4 mm 
kalacak şekilde kesiniz (Şekil 3. 16). 

Ø Taban formunu karton üzerine çiziniz. 
Ø Dış ve iç formları milo başlarından 

yanaştırınız. 
Ø Kadino noktalarından 1 mm aralık 

kalacak şekilde yerleştiriniz. 
Ø Formların burun hariç geri kalan 

kısımlarını kartona kopyalayınız (Şekil 
3. 17). 

Ø Kesilmiş olan burun kısmını taban 
formuna döndürünüz (Şekil 3.17). 

Ø Burun çizimini yapınız. 
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Şekil 3. 17: Formların birleştirilmesi 

 
Şekil 3. 18: Burun çizimi 

Ø Düzeltmeleri yapınız. 

 
Şekil 3. 19: Burun düzeltme 

Ø Burundan 3 mm kısaltma yapınız. 
Ø Burun şeklini bağcık parçalarında 

sıfırlanacak şekilde düzeltiniz (Şekil 3. 
19).  
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Şekil 3. 20: Arka düzeltme 

 
 
 
Ø Taban üzerinde tarak çizgisinden 30 

mm geriye paralel alınız. 
Ø Dış ve iç formların alt kenarından 20 

mm monta payı veriniz. 
Ø Arka kavisleri düzeltiniz. 
Ø Monta boşluğunu çiziniz. 
Ø Köşeleri yuvarlatınız (Şekil 3. 20). 
Ø  

Ø Saraç dikişi noktalarını işaretleyiniz. 

 
Şekil 3.21: Saraç noktaları 

Ø Saraç kenarından 4 mm içeriye paralel 
çiziniz. 

Ø Ayna üzerindeki delik sayısına eşit 
sayıda dik işaretleyiniz (Şekil 3. 21). 

Ø Kontrolü yapıp standart formu kesiniz. 

 
Şekil 3.22: Standart form 

Ø Arkalık ve kıyılık çizgilerini uygun 
aralıklarla keserek genişletiniz. 

Ø Standart formu kontrol ederek kesiniz 
(Şekil 3. 22). 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 
OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)  
 

Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru ve yanlış olarak işaretleyiniz. 
 
1. (   ) Ayna üzerinde kalan fiyonk şekli kopyalanarak alınır. 
2. (   ) Fiyonk üzerine gelen saraç noktaları işaretlenir. 
3. (   ) Fiyonk şekli standarttır ve kesinlikle değiştirilmez. 
4. (   ) Kalıp üzerinden bantları sökmeye tabandan başlanmazsa sonraki işlemler hatalı 

olur. 
5. (   ) Kalıp üzerinden alınan bütün formlar kartona yapıştırılır ve kesilir.  
6. (   ) Formlar kartona çizilirken bütün ayrıntıların çizilmesi gerekmez. 
7. (   ) Ayna üzerine 6-8 mm aralıklarla saraç delikleri işaretlenir. 
8. (   ) Gövde üzerindeki saraç noktaları sayısı ayna üzerindeki sayıya uygun olmalı. 
9. (   ) Saraç dikişleri için standart form pay eklenmelidir. 
10. (   ) Standart form üzerinde parçaların şekli gösterilir ve kanallar açılır. 

 
 
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 geri dönerek tekrar inceleyiniz 

 
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz uygulama testine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST  
 

Kalıp üzerinden alacağınız formları kullanarak ve gerekli işlemleri yaparak bağsız rok 
modeli standart formunu hazırlayınız. Yaptığınız uygulamayı aşağıdaki ölçütlere göre 
değerlendiriniz. 

 
Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Ayna üzerinde kalan fiyonk parçasını kopyaladınız mı?   
2. Formları kartona yapıştırdınız mı?   
3. Formları keserek çıkardınız mı?   
4. Ayna şeklini kartona kopyaladınız mı?   
5. Burunu kısaltıp aynayı düzelttiniz mi?   
6. Saraç noktalarını işaretlediniz mi?   
7. Dış ve iç formların burun kısımlarına eşit aralıklı kesikler 

açtınız mı? 
  

8. Taban formunu kartona çizdiniz mi?   
9. Dış ve iç formları tabana birleştirip çizdiniz mi?   
10. Burun kısmını tamamladınız mı?   
11. Burnu düzelttiniz mi?   
12. Monta açıklığını çizdiniz mi?   
13. Arka kavisleri düzelttiniz mi?   
14. Saraç noktalarını işaretlediniz mi?   
15. Formu kestiniz mi?   
16. Binme yerlerini işaretlediniz mi?   

 
 

DEĞERLENDİRME 
 
Uygulamalı testteki cevaplarınızın hepsi evet olmalıdır. Doğru işlem sayınızı 

belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Yapamadığınız uygulamalar ve hayır cevabı 
verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete geri 
dönerek tekrar uygulayınız. 

  
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ– 4 
 

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda, gerekli ortam sağlandığında bağsız rok 
modeli ıstampalarını hazırlayabileceksiniz. 

 

 
 

 
Ø Bağsız rok modellerini ve parçaların birbirleriyle ilişkilerini araştırınız. 

Gözlemlerinizi rapor hâline getirip sınıfta arkadaşlarınızla karşılaştırınız. 
 

4. PARÇA ISTAMPALARI 
 
4.1. Istampalar 
 
4.1.1. Ana (Gövde) Istampa 

 
Karton üzerine standart form yerleştirilir. Standart form üzerinden bütün çizgi ve saraç 

noktaları işaretlenir. Standart form kaldırılır. Kıyılık altında kalacak olan ağız çizgisi 1 mm 
kısaltılır. Bu kısaltma dikip dönme sırasında deri kalınlığından dolayı ağız kenarının 
yükselmesini engellemeye yöneliktir.  

 
Kıyılık dikişinin düzgün yapılabilmesi için arkalık üst kenarı ağız çizgisiyle aynı 

seviyede olmamalıdır. Kıyılık alt çizgisinden yukarıya 8 mm bindirme payı işaretlenir. Bu 
çizgi arkalığın gövde üzerine bineceği yeri göstermektedir.  

 
Gövde ıstampasının arkalık altında kalan monta kenarında kısaltma yapılır. Bu 

kısaltma için arkalık çizgisinden 10 mm geriden başlayıp, monta kenarına 8 mm paralel 
çizilir ve yuvarlatarak monta kenarına birleştirilir. 

 
Gövde arka kapaması zikzak dikişiyle birleştirilecekse herhangi bir pay eklenmez. 

Çatı dikişi için her iki tarafa 2 mm pay eklenir. Şekil 4. 1’de gövde çizimi görülmektedir. 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALİYETİ- 4 
 

ARAŞTIRMA 
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Şekil 4. 1: Gövde çizimi 
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Gövde ıstampası verilen pay ve eksiltmelere dikkat edilerek kesilir. Monta kenarının 

dış yüzü gösteren tarafına yön çentiği açılır. Arkalık ve kıyılık parçalarının geleceği yerlere 
gümüş kalemiyle çizilebilecek şekilde kanallar açılır. Kıyılık parçasının arkalık üzerine 
bineceği kısmına kanal açılmaz. Açılan kanalların genişliği bindirilecek parçaların altına 
gelecek şekilde verilmelidir. Böylece saya üzerinde gereksiz gümüş kalemi izleri kalması 
önlenir. 

 
Şekil 4. 2: Ana (gövde) ıstampa 
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4.1.2. Ayna-Dil Istampası 
 

Standart form yapılmadan önce hazırlanan ayna-dil parçası hem standardın bir parçası, 
hem de ayna ıstampası olarak kullanılır. İstenirse aynı parça kopyalanarak ıstampa olarak 
kullanılabilir. Şekil 4. 3’te ayna ıstampası görülmektedir. 

 
Şekil 4. 3: Ayna ıstampası 

 
4.1.3. Fiyonk Istampası 
 

Fiyonk ıstampasının çıkarılabilmesi için fiyonk şekli karton üzerine kopyalanır. Saraç 
noktaları işaretlenir. Çizgilerde bozukluk varsa düzeltilir (Şekil 4. 4). 

 
Şekil 4. 4: Fiyonk çizimi 

 
Fiyonk dil ve gövde üzerine kapanarak saraç dikişiyle dikilecektir. Çizilen fiyonk 

şekline saraç ve kapama payları verilir. Şekil 4.5’te görüldüğü gibi pergel yardımıyla fiyonk 
kenarından 2 mm içeriye paralel çizilir. Bu paralel üzerine saraç delikleri açılacaktır. Dış 
saraç delikleri için fiyonk kenarından 12 mm dışarıya yeni bir paralel çizilir. Bu genişlik deri 
kalınlığına göre değişebilir. En son çizilen paralelin dışına kalıp üzerine çizilen fiyonk 
şekline uygun 6 mm genişlik verilir. Çizilen paralel çizgiler kenara dik olacak şekilde 
birleştirilir. 
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Şekil 4. 5: Dikiş paylarının verilmesi 

 
Fiyonk şeklinin her iki yanına çizilen saraç çizgileri üzerine delik aralıkları 

değiştirilmeden kenarlar üzerinden taşınır. Şekil 4. 6’da görüldüğü gibi köşeler yuvarlatılır. 

 
Şekil 4. 6: Fiyonk saraç delikleri 

 
Gerekli düzeltmeler yapılarak fiyonk ıstampası kesilir ve çıkarılır. Şekil 4. 7’de fiyonk 

ıstampası görülmektedir. 

 
Şekil 4. 7: Fiyonk ıstampası 
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4.1.4. Kıyılık Istampası 
 

Kıyılık ıstampası çıkarmak için karton üzerine cetvel ile düz bir çizgi çizilir. Bu çizgi 
üzerine standart form arka kavisi, kıyılık alt ve üst çizgileri oturacak şekilde yerleştirilir. 
Kıyılık şekli çizilir. Kıyılığın iç tarafını çizmek için standart formun iç tarafı aynı şekilde 
yerleştirilir. Kıyılığın iç tarafı aynı şekilde çizilir. Saraç noktaları işaretlenir (Şekil 4. 8). 

 

 
Şekil 4. 8: Kıyılık çizimi 

 
Kıyılık üst kenarına 7 mm dikip dönme payı eklenir. Bu pay deri kalınlığına bağlı 

olarak artırılıp azaltılabilir. Kıyılık iç ve dış kenarlarının oluşturduğu köşeler yuvarlatılarak 
düzeltilir (Şekil 4. 9). 

 
Şekil 4. 9: Kıyılık ıstampası 

 
4.1.5. Arkalık (Fort) Istampası 
 

Arkalık ıstampası için karton üzerine cetvel yardımıyla bir çizgi çizilir. Bu çizginin bir 
tarafına standart formun dış tarafı şekil 4. 10’da görüldüğü gibi üst köşesi 2 mm ve kavisin 
en geniş yeri 1 mm aralık olacak şekilde yerleştirilir. Arkalık şekli kıyılık çizgisiyle birlikte 
çizilir. 
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Şekil 4. 10: Arkalık çizimi 

 
Arkalık üst kenarını belirlemek için gövde ana ıstampasında yapıldığı gibi kıyılık 

çizgisinin üstüne 8 mm paralel çizilir. Arka kavisin açık olan alt kısmına 1,5 mm çatı payı 
eklenir (Şekil 4. 11). 

 
Verilen paylardan kesilen arkalık ıstampası çıkarılır. Dış alt kenarına yön çentiği ve 

üst orta kenara orta çentik açılır. Kıyılığın bindirileceği çizgi üzerine binme kanalları 
açılarak ıstampa tamamlanır. Şekil 4. 12’de arkalık ıstampası görülmektedir. 

 

 
Şekil 4. 11: Arkalık paylarının verilmesi 
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Şekil 4. 12: Arkalık (fort) ıstampası 

 
4.2. Astar 
 

Bu modülde anlatılan modelin fortsuz, bombesiz ve astarsız olduğundan bahsedilmişti 
ancak dilin daha düzgün durması ve giyip çıkarma sırasında şeklinin bozulmaması için 
sadece dil kısmına astar yapılabilir. 

 
Dil astarının çizilmesi için karton üzerine ayna ıstampası yerleştirilir ve ilk iki delik 

arasından geçecek şekilde astar alt kenarı işaretlenerek dil kısmı çizilir. Çizilen dil 
kenarlarına pergel yardımıyla 6 mm kırpma payı eklenir (Şekil 4. 13). 

 
Şekil 4. 13: Dil astarı çizimi                                             Şekil 4. 14: Dil astarı 

 
Verilen paylardan dil astarı ıstampası kesilerek çıkarılır. Dış kenarına yön çentiği 

açılır. Şekil 4. 14’te dil astarı ıstampası görülmektedir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

İşlem Basamakları Öneriler 
Ø Kartonu hazırlayınız. Ø Istampa parçalarını çıkarmak için 

yeterli büyüklükte karton kullanınız. 
Ø Model parçalarını standart formdan 

kopyalayınız. 

 
Şekil 4. 15: Gövde 

 
Şekil 4. 16: Atkı fiyonk 

 

 
Şekil 4. 17: Kıyılık 

 

 
Şekil 4. 18: Arkalık 

 
 
 
 
Ø Gövde şeklini çiziniz (Şekil 4. 15). 
Ø Arkalık payını işaretleyiniz. 
Ø Arkalık altında monta payı kısaltmasını 

işaretleyiniz. 
Ø Ağız kenar kısaltmasını işaretleyiniz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ø Fiyonk şeklini çiziniz. 
Ø Dikiş paylarını veriniz. 
Ø Saraç noktalarını işaretleyiniz (Şekil 4. 

16). 
 
 
Ø Kartona düz bir çizgi çiziniz. 
Ø Kıyılık arka kavisini çizgiye oturtunuz. 
Ø Kıyılık şeklini çiziniz. 
Ø İç kenar için uygulamayı tekrarlayınız 

(Şekil 4. 17). 
 
 
 
Ø Kartona düz bir çizgi çiziniz. 
Ø Arka kavisi ağız noktasından 2 mm ve 

orta noktasından 1 mm mesafeyle 
yerleştiriniz. 

Ø Arkalık şeklini çiziniz (Şekil 4. 18). 
Ø Çatı paylarını ekleyiniz. 
 
 

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

 56  

 
Şekil 4. 19: Dil astarı   

 
 
 
Ø Dil astarı şeklini çiziniz. 
Ø Kırpma paylarını ekleyiniz (Şekil 4. 

19). 

Ø Düzelmeleri yapınız. Ø Bozuk veya kırık çizgileri düzeltiniz. 
Ø Payları veriniz. Ø Gerekli payları veriniz. 

Ø Kontrolleri yapınız. Ø Istampaları kontrol ediniz. 
Ø Payları ve kısaltmaları kontrol ediniz. 

Ø Parça ıstampalarını kesiniz. 

 
Şekil 4. 20: Istampalar 

 

Ø Bıçağınızı bileyiniz. 
Ø Istampaları yaptığınız çizimlere göre 

düzgün ve dikkatli bir şekilde kesiniz 
(Şekil 4. 20). 

Ø Parça ıstampalarını kontrol ediniz. Ø Istampaları birbiri üzerine yerleştirerek 
kontrol ediniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 
OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)  
 

Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru ve yanlış olarak işaretleyiniz. 
 
1. (   ) Standart form kısmındaki ayna aynı şekilde ıstampa olarak kullanılabilir. 
2. (   ) Gövde ıstampasında parçaların bineceği yerlere kanallar açılır. 
3. (   ) Ayna iki parça hâlinde çıkarılıp çatı dikişiyle dikilir.  
4. (   ) Gövde ıstampasında arkalık altında kalan kısım monta kenarından kısaltılır. 
5. (   ) Arkalık üst kenarı ağız çizgisine kadar çıkmamalıdır.  
6. (   ) Arkalık ıstampasına çatı dikişi yapılacak yerlere pay verilir. 
7. (   ) Istampalar üzerinde binme kanalları açılır. 
8. (   ) Kıyılık ıstampasına saraç noktaları işaretlenir. 
9. (   ) Istampaların şekilleri yönlerini gösterdiği için yön çentiği gerekmez. 
10. (   ) Dil astarı ayna ölçüsüyle aynı çıkarılır.  

 
 
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 geri dönerek tekrar inceleyiniz 

 
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz uygulama testine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST  
 

Hazırlamış olduğunuz standart formunuzu kullanarak ve gerekli işlemleri yaparak 
bağsız rok ıstampalarını hazırlayınız. Yaptığınız uygulamayı aşağıdaki ölçütlere göre 
değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Ayna şeklini çizdiniz mi?   
2. Ayna saraç noktalarını işaretlediniz mi?   
3. Gövdeyi çizdiniz mi?   
4. Ağız kısmında kısaltma yaptınız mı?   
5. Gövde saraç noktalarını işaretlediniz mi?   
6. Arkalık şeklini işaretlediniz mi?   
7. Monta kısaltması yaptınız mı?   
8. Kıyılık şeklini çizdiniz mi?   
9. Payları eklediniz mi?   
10. Arkalık şeklini çizdiniz mi?   
11. Astar şekillerini çizdiniz mi?   
12. Kırpma paylarını eklediniz mi?   
13. Düzeltmeleri yaptınız mı?   
14. Istampaları kestiniz mi?   
15. Tanıtıcı bilgileri yazdınız mı?   
16. Istampalarınızı kontrol ettiniz mi?   

 
 

DEĞERLENDİRME 
 
Uygulamalı testteki cevaplarınızın hepsi evet olmalıdır. Doğru işlem sayınızı 

belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Yapmadığınız uygulamalar ve hayır cevabı verdiğiniz 
ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek 
tekrar uygulayınız. 

  
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME  
 
1. Aşağıdakilerden hangisi bağsız rok modeli için söylenemez? 

A. Ayna gövdeye saraç dikişiyle dikilidir. 
B. Bağcıklarla yakalardan bağlanır. 
C. Gövde ayak tabanını sarar. 
D. Yarım taban astarı kullanılır. 
 

2. Bağlı rok modeli yapmak için aşağıdaki kalıplardan hangisi kullanılır? 
A. Demir kalıp 
B. Sivri kalıp 
C. Bot kalıbı 
D. Aynası köşeli ayakkabı kalıbı 

 
3. Kalıp düzgün bir kenara yaslanarak kalıbın en dış noktaları olan …………. işaretlenir. 

Yukarıdaki boşluğa gelecek ifade aşağıdakilerden hangisidir? 
A. Yüz orta noktası 
B. Milo başları 
C. Arka noktası 
D. Ayak üst noktası 

 
4. Bağlı rok ıstampası çıkarmak için önce yapılması gereken işlem aşağıdakilerden 

hangisidir? 
A. Kalıp bantlamaya tabandan başlanır. 
B. Kalıp bantlamaya iç yüzeyden başlanır. 
C. Kalıp bantlamaya dış yüzeyden başlanır. 
D. Modele uygun kalıp seçilir. 

 
5. Arka yükseklik ile tarak çizgisinin ortasını birleştiren çizgi hangisidir? 

A. Ayna çizgisi 
B. Kıyılık çizgisi 
C. Ağız çizgisi 
D. Fort çizgisi 

 
6. Arka yükseklik nasıl işaretlenir? 

A. 56 mm + 3 mm şeklinde alınır. 
B. Kalıp numarasına 18 mm veya fort noktasına 6 mm eklenerek. 
C. Kalıp üst kenarından 10 mm alttadır. 
D. Başparmak ikinci boğumu topuk alt noktasına yaslanır ve parmak uzunluğu arka 

çizgi üzerinde işaretlenir. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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7. Ayna çizgisi ağız çizgisiyle neden birleştirilir? 

A. Yüz kampresini kolaylaştırmak için. 
B. Gövdeyi oluşturacağı için. 
C. Güzel görüneceği için. 
D. Dış formun temiz kalabilmesi için. 

 
8. Kalıp iç tarafına model çiziminin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

A. Kalıp üzerinde güzel görünür. 
B. Ayna uzunluğu bulunur. 
C. Ayakkabının şeklini ortaya çıkarır. 
D. Her parça birbirinden bağımsız kullanılır. 

 
9. Aşağıdakilerden hangisi kalıp üzerinden bandın kesilmesi için söylenemez? 

A. Arkalık kesilir. 
B. Ayna kesilir. 
C. Orta çizgiler kesilir.  
D. Taban kenarları kesilir. 

 
10. Kalıp üzerinden bant sökülürken önce çıkarılacak parça hangisidir? 

A. Önce aynanın dış formu sökülür. 
B. Önce aynanın iç formu sökülür. 
C. Önce taban formu sökülür.  
D. Parçalar istenilen sırayla sökülebilir. 

 
11. Standart form yapmak için dış ve iç formlar yönlerine dikkat edilerek …….. 

noktalarında tabana yaslanır ve …………. noktalarında ………. boşluk kalacak 
şekilde yerleştirilir. 
Yukarıdaki cümledeki boşluklar aşağıdakilerden hangileriyle doldurulur?  
A. Milo – milo – 1 mm 
B. Milo – milo – çok az 
C. Milo – kadino – 1 mm   
D. Kadino – milo – 1 mm 

 
12. Gövde standardı üzerinde işaretlenecek saraç noktaları sayısı ………………….. 

olmalıdır. 
Yukarıdaki boşluğa konacak doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir? 

A. Ayna üzerindeki nokta sayısına eşit  
B. 44 tane 
C. 5 mm aralıklı 
D. Sabit sayıda 

 
13. Kıtılık kenarına dikiş için ne kadar pay verilir? 

A. 7 mm pay verilir. Bu pay deri kalınlığına bağlı olarak değişebilir. 
B. 3 mm 
C. 6-8 mm  
D. 5 mm 
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14. Astar ıstampalarına hangi pay verilir? 

A. Tıraşlama payı 
B. Kırpma payı 
C. Bindirme payı  
D. Hepsi 

 
15. Istampalar üzerine aşağıdakilerden hangisi yazılır? 

A. Üretim miktarı 
B. Sağ veya sol tek olduğu 
C. Saraç nokta sayısı 
D. Kalıp numarası 

 
 
 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Gerekli araç gereç ve donanımın bulunduğu ortamda bağlı rok ıstampalarını 
hazırlayınız. Yaptığınız bu uygulamayı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.  

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Modelinize uygun kalıbı seçtiniz mi?   
2. Kalıbı tekniğine uygun bantladınız mı?   
3. Temel noktaları işaretlediniz mi?   
4. Kalıp üzerine modeli tekniğine uygun olarak çizdiniz mi?   
5. Bandı doğru yerlerden kestiniz mi?   
6. Kalıp üzerinden söktüğünüz bandı kartona doğru yapıştırdınız 

mı?   

7. Standart formu tekniğine uygun hazırladınız mı?   
8. Yüz ıstampalarını doğru çıkardınız mı?   
9. Astar ıstampalarını doğru çıkardınız mı?   
10. Kesimleriniz düzgün mü?   
11. Istampalarınızı kontrol ettiniz mi?   
12. Tanımlama bilgilerini yazdınız mı?   

 
 

DEĞERLENDİRME 
 

Yapılan değerlendirme sonunda hayır cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 
Kendinizi yeterli görmüyorsanız modülü tekrar ediniz. 

 
Bütün cevaplarınız evet ise modülü başarı ile tamamladınız, tebrik ederiz.  
 
İlgili kişi ile görüşerek bir sonraki modüle geçiniz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 
 

Sorular Cevaplar 
1- Y 
2- Y 
3- D 
4- D 
5- D 
6- Y 
7- Y 

 
ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

Sorular Cevaplar 

1- D 
2- D 
3- Y 
4- Y 
5- D 
6- Y 
7- Y 

 
ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

Sorular Cevaplar 

1- D 
2- D 
3- Y 
4- Y 
5- D 
6- Y 
7- D 
8- D 
9- Y 

10- D 
 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 
Sorular Cevaplar 

1- D 
2- D 
3- Y 
4- D 
5- D 
6- D 
7- D 
8- D 
9- Y 

10- Y 
 

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI 
 

Sorular Cevaplar 

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

10- D 
11- C 
12- A 
13- A 
14- B 
15- D 
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