
 

 

  

 

T.C. 

 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ 
 

 

 

 

 

BAYAN CÜZDANI- 1 
 

 

 

 
 

 

 

 

ANKARA 2008 



 

 Millî Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; 

 Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 08.02.2011 tarih ve 10 sayılı Kararı ile 

onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında kademeli olarak 

yaygınlaştırılan 58 alan ve 222 dala ait çerçeve öğretim programlarında 

amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim 

materyalleridir (Ders Notlarıdır). 

 Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye 

rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmış, denenmek ve 

geliştirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında 

uygulanmaya başlanmıştır. 

 Modüller teknolojik gelişmelere paralel olarak, amaçlanan yeterliği 

kazandırmak koşulu ile eğitim-öğretim sırasında geliştirilebilir ve yapılması 

önerilen değişiklikler Bakanlıkta ilgili birime bildirilir. 

 Örgün ve yaygın eğitim kurumları, işletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik 

kazanmak isteyen bireyler modüllere İnternet üzerinden ulaşılabilirler.  

 Basılmış modüller, eğitim kurumlarında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılır.  

 Modüller hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz ve ücret karşılığında 

satılamaz. 

 



 

 i 

 

AÇIKLAMALAR ................................................................................................................... iii 

GİRİŞ ....................................................................................................................................... 1 

ÖĞRENME FAALİYETİ– 1 ................................................................................................... 3 

1. BAYAN CÜZDANI ............................................................................................................. 3 

1.1. Cüzdanın Tanımı ........................................................................................................... 3 

1.2. Cüzdanın Günlük Yaşantımızdaki Yeri ve Önemi ........................................................ 3 

1.3. Cüzdan Standartları ....................................................................................................... 4 

1.4. Bayan Cüzdan Çeşitleri ................................................................................................. 4 

1.5. Burslu Bayan Cüzdanın Bölümleri ............................................................................... 6 

1.6. Burslu Bayan Cüzdan Kalıpları ve Ölçüleri.................................................................. 7 

1.7. Kalıp Çıkarma ............................................................................................................. 13 

1.7.1. Gövde Kalıbı Çıkarma ......................................................................................... 13 

UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 17 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 19 

ÖĞRENME FAALİYETİ– 2 ................................................................................................. 21 

2. KESİM ............................................................................................................................... 21 

2.1. Deriyi Tanıma ............................................................................................................. 21 

2.2. Elde ve Makinede Kesim ............................................................................................ 21 

2.2.1. Biyaj Kesim ......................................................................................................... 22 

2.3. Astar Çeşitleri ............................................................................................................. 22 

2.4. Kullanılan Makineler .................................................................................................. 23 

2.4.1. Pres Kesim Makinesi ve Kesim Kalıpları ............................................................ 23 

2.4.2. Yarma Makinesi .................................................................................................. 23 

2.4.3. Tıraş Makinesi ..................................................................................................... 24 

2.4.4. Ayna Makinesi ..................................................................................................... 24 

2.4.5. Maat Makinesi ..................................................................................................... 25 

2.4.6. Dikiş Makinesi ..................................................................................................... 25 

2.5. Cüzdanın Kesimi ......................................................................................................... 26 

2.5.1. Deri Kesimi .......................................................................................................... 26 

2.5.2. Astar Kesimi ........................................................................................................ 27 

2.5.3. Yardımcı Malzemelerin Kesimi .......................................................................... 28 

2.6. Ayna Basma ................................................................................................................ 28 

2.7. Yarma Tıraşı ............................................................................................................... 29 

2.8. Kenar Boyası ............................................................................................................... 30 

2.9. Kenar Traşı .................................................................................................................. 30 

UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 34 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 36 

ÖĞRENME FAALİYETİ– 3 ................................................................................................. 38 

3. SOL KREDİ KARTI VE BANDI YAPMAK .................................................................... 38 

3.1. Astarlama .................................................................................................................... 38 

3.2. Yapıştırıcı Çeşitleri ..................................................................................................... 38 

3.3. Kenar Kıvırma Teknikleri ........................................................................................... 39 

3.3.1. Kenar Kıvırma Ölçüleri ....................................................................................... 39 

3.3.2. Kenar Kıvırma Şekilleri ....................................................................................... 39 

3.4. Sol Kredi Kartı ve Bandı Yapmak .............................................................................. 39 

UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 45 

İÇİNDEKİLER 



 

 ii 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 47 

MODÜL DEĞERLENDİRME .............................................................................................. 49 

CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 50 

KAYNAKLAR ....................................................................................................................... 52 
 



 

 iii 

 

AÇIKLAMALAR 
KOD 542TGD366 

ALAN Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi 

DAL / MESLEK Saraciye Üretimi  

MODÜLÜN ADI Bayan Cüzdanı -1 

MODÜLÜN TANIMI 

Bayan Cüzdanı yapımı ile ilgili bilgi, becerilerin 

uygulanmasını ve  öğrenilmesini sağlayan öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖN KOŞUL 

Temel kesim, Tezgah İşlemleri, Deride İnceltme,Temel Dikiş 

Makineleri,Makinede Dikerek Birleştirme Modüllerini almış 

olmak 

YETERLİK Bayan cüzdanı yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

 Bayan cüzdanı yapımı ile ilgili bilgi becerileri uygulayıp 

cüzdan yapacaksınız. 

Amaçlar 

1. Modele uygun kalıp hazırlayacaksınız. 

2. Firesiz ile net olarak keseceksiniz. 

3. Kaydırmadan kredi kartlığı hazırlayacaksınız. 

  

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Saraciye üretim  atölye ortamı,kalıp malzemeleri,kesim araç – 

gereci,Yapıştırıcı malzemeleri, traş makinesi v.b donanım. 

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 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci;  

 

Bu modül  ile saraciye üretimi  ile ilgili birçok yeterliliğe sahip olacaksınız. Cüzdan 

yapımı tekniklerini öğrenip, uygulayarak, cüzdan yapacaksınız. 

İnsanlar asırlar boyu para gibi kıymetli nesneyi taşımak için kuşak ve kese 

kullanmışlardır. Günümüzde ise para, kredi kartı, kimlik kartı gibi kıymetli eşyaları taşımak 

ve saklamak için cüzdan kullanmaktayız. 

 

İhtiyaçların ve paranın değişmesi ile iki kırımlı, üç kırımlı, burslu, seyahat, çek, kredi 

kartı, cep bilgisayar cüzdanları, mp3 çalar cüzdanlarına ihtiyaç duyulmuştur. Cüzdanlar da 

yeni biçim kazanmışlardır. 

 

Deri, kumaşa göre daha dayanıklı, plastiğe göre de daha iyi görünümlü olması 

nedeniyle her zaman tercih edilen bir malzeme olmuştur. Cüzdanın sürekli elde olması 

nedeniyle koyu renkler tercih edilse de içimizi ısıtan renkli, süslü cüzdanlar ihtiyaç 

sahiplerine sunulmaktadır. Cüzdanın saraciye üretimindeki yeri ve önemi artarak devam 

etmektedir. 

 

Bu modülü bitirdiğinizde, şık ve kullanışlı bayan cüzdanı üretimi yapabileceksiniz. 
 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ– 1 
 

 
 

Bayan cüzdanı yapmak  için, modele uygun ölçülendirme yapıp, kalıbını hazırlayarak, 

cüzdan parçalarının kesimini yapacaksınız. 
 

 

  

 

 Katalog, dergi ve satış mağazalarındaki bayan cüzdan modellerini inceleyiniz. 

 Cüzdan üretimi yapan işletmelere giderek, cüzdan model kalıbı çıkaran ustanın 

çalışmalarını izleyiniz. 

 Karton parçaları üzerinde elde kesim alıştırmaları yapınız. 

 Cüzdan üretimi yapan işletmeleri gezerek, burslu bayan cüzdan kesim 

kalıplarını inceleyiniz. 

 Bilgilerinizi arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız 

 

 

 

1. BAYAN CÜZDANI 
 

1.1. Cüzdanın Tanımı 
 

Cüzdan; içinde para, kimlik, belge vb. malzemeleri muhafaza eden bölmeleri bulunan, 

katlanabilir, klipsli ya da kapaklı küçük çantalara denir. Genel olarak cüzdanlar, bayan ve 

erkek cüzdanları olmak üzere ikiye ayrılır. Bu modülde burslu bayan cüzdanı ele alınmıştır. 
 

1.2. Cüzdanın Günlük Yaşantımızdaki Yeri ve Önemi 
 

Cüzdan, 1600’ler de Amerika’nın doğusunda kâğıt paranın tedavüle girmesiyle 

kullanılmaya başlanır. Kâğıt paranın icadından önce madeni paraları saklamak ve taşımak 

için para keseleri kullanılıyordu. 

 

Cumhuriyet döneminde 1927 yılında ilk kâğıt paranın basılmasıyla birlikte cüzdana 

ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. İlk önce ticaretle uğraşanların ve erkeklerin kullandığı 

cüzdanı, çok sonraları bayanlarında günlük yaşamlarına girdiği görülür. İlk cüzdanlar esas 

olarak inek ve at derilerinden yapılmıştır. Yine ilk cüzdanların görünümü enam keseleri, 

kuran keseleri ile benzerlik taşır. (Resim 1.1) 

 

Günümüzde cüzdan, büyük-küçük, bayan-erkek herkes tarafından kullanılır hale 

gelmiştir. Cüzdanın işlevi zaman içinde genişlemiş, gelişen saraciye endüstrisiyle daha 

kaliteli, kullanışlı ve zengin model tasarımlarıyla insanlara sunulmaktadır. 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALİYETİ– 1 
 

ARAŞTIRMA 
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Saraciye üretim dalları içinde yer alan cüzdan üretimi ülke ekonomisi için de büyük 

değer taşımaktadır. Yurt içi ve yurt dışı pazara yönelik yapılan üretim ve satış miktarları 

artarak devam etmektedir. 

 
Resim. 1.1:Para kesesi 

1.3. Cüzdan Standartları 
 

Model özelliğine göre cüzdanın bölümleri değişebilir. Aynı zaman da kadın, erkek 

cüzdanı olmasına göre malzeme ve cüzdanın boyutlarında değişiklik olabilmektedir. Kadın,  

erkek ya da model özelliğine göre değişmeyen ölçü standartları da vardır. Bunlar kredi karttı 

ölçüsü ile banknot (para) ölçüleridir. Bu ölçülere rahat girip çıkma payı olarak modele ve 

isteğe göre 1,2cm ilave edilir. 

 

1.4. Bayan Cüzdan Çeşitleri 
 

Bayan cüzdanları genel olarak aşağıdaki şekilde sınıflandırılırlar; 

 

 Yapımında kullanılan gerece göre cüzdan çeşitleri 

 Deri cüzdanlar 

 Kumaş cüzdanlar 

 Metal cüzdanlar  

 İp cüzdanlar 

 Sentetik çantalar 

 

 Model özelliğine göre cüzdan çeşitleri: 

 İki kırımlı cüzdanlar 

 Üç kırımlı cüzdanlar 

 Ön-cep cüzdanları 

 Burslu cüzdanlar 

 Kredi kartı cüzdanları 

 Bozuk para cüzdanları 

 Taksi cüzdanları 

 Seyahat cüzdanları 

 Bilekte taşınan cüzdanlar 

 Omuza takılan cüzdanlar 
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Resim.1.2: Bayan cüzdan modelleri 
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1.5. Burslu Bayan Cüzdanın Bölümleri 
 

Model özelliğine göre cüzdan bölümleri değişmekle birlikte, modeldeki burslu bayan 

cüzdanı şu bölümlerden oluşur. (Resim 1.3) 

 

1. Kredi kartlık 

2. Bozuk para cebi 

3. Para koyma yeri  

4. Kimlik koyma yeri 

 

 
Resim. 1.3: Cüzdanın bölümleri 

 

 Burslu bayan cüzdan yapımı için gerekli model kalıpları şunlardır; 
 

 Gövde deri kalıbı 

 Cep deri kalıbı 

 Paylı sol kredi kart deri kalıbı 

 Sol körük deri kalıbı 

 Sağ körük deri kalıbı 

 Orta deri kalıbı 

 Kredi kart bant deri kalıbı 

 Burs deri kalıbı 

 Ön takım biye deri kalıbı 

 Gövde astarı kalıbı 

 Ön takım astar kalıbı 

 Cep astar kalıbı 

 Ön takım kredi kart bant astar kalıbı 

 Kredi kart biyaj araçlama kalıbı 

 Sağ körük astar kalıbı 

 Sol körük astar kalıbı 

 Sol kredi kart kapama astar kalıbı 

 Sol kredi kart astar kalıbı 

 Burs mukavvası kalıbı 

1

1 

22 

3 44 
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 Burslu cep içi mukavva kalıbı 

 Burslu cep içi sünger kalıbı 

 Kasap kâğıdı kalıbı  
 

Model kalıpları aşağıda verilmiştir. 
 

1.6. Burslu Bayan Cüzdan Kalıpları ve Ölçüleri 
 

 
Şekil 1.1: Deri kalıpları 
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Şekil 1.2: Deri kalıpları 
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Şekil 1.3: Astar kalıpları 
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Şekil 1.4 Astar kalıpları 
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Şekil 1.5: Astar kalıpları 
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Şekil 1.6: Yardımcı gereç kalıpları 
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1.7. Kalıp Çıkarma 
 

Modülde uygulanan burslu bayan cüzdanın deri, astar ve yardımcı gereçlerin kalıp 

isimleri ile ölçüleri verilmiştir.(şekil 1.1 ve 1.6 arası) Eğer faklı bir model çalışılacaksa o 

modele ait ölçülendirme yapılarak, kalıp çıkarılır. (Bkz. Saraciyede ölçü alma-Cüzdan kalıbı 

çıkarma modülü). Aşağıda verilen gövde kalıbı çıkarma tekniği ile cüzdanın diğer bütün arça 

kalıpları çıkarılır. Kalıp çıkarırken, önce deri, sonra astar, daha sonra da yardımcı gereçlerin 

kalıpları büyük parçadan başlanarak çıkartılır. 

  

1.7.1. Gövde Kalıbı Çıkarma 
 

Kesim bıçağının ucu ince ve keskin bilenir. Gövde kalıbı için 23 x 7 cm. ölçülerinde 

karton hazırlanır. Kartonun boy ölçüsü, eşit iki parçaya bölünerek (230 : 2 = 115 mm.) den 

işaret alınır. Bu işaretten, cetvel yardımıyla kesim bıçağı fazla bastırılmadan,  iz yapılır. 

(Resim 1.4 ) Daha sonra karton iz yerinden ikiye katlanır. 
 

 
Resim. 1.4:Kartona iz yapma 

 

Kartonun eninin yarısı bulunur ve bıçak ucuyla işaretlenir. (170: 2 = 85 mm. den orta 

nokta işaretlenir) İşaretin, kartonun iki katında da olmasına dikkat edilir. (Resim 1.5 ) 

 

 
Resim. 1.5: İkinci katın işaretlenmesi 

 

Karton açıldıktan sonra alınan iki işaretin üzerine, cetvel koyularak kesim bıçağıyla iz 

yapılır. (Resim 1.6 ) Böylece karton üzerinde artı şeklinde iz yapılmış olur. 
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Resim. 1.6: Kartona iz yapma 

 

Kartonun ortasından, gövde eninin yarısı bulunur ve işaretlenir. (158 mm. :2 = 79 mm. 

den işaretlenir.) (Resim 1.7 ) 

 

 
Resim .1.7: En ortası bulma 

 

Karton ikiye katlanır, kesim bıçağının ucuyla iz yapılarak, işaretin diğer tarafa 

geçmesi sağlanır.(Resim 1.8) 
 

 
Resim. 1.7: İşaretin geçirilmesi 
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Cetvel işaretlerin üzerine yerleştirilir ve kesim bıçağı ile kesilir. Gövdenin eni eşit 

kesilmiş olur. (Resim 1.8) 
 

 
Resim 1.8: Gövde eninin eşitlenmesi 

 

Gövde boy ölçüsünün yarısı bulunup işaretlenir (212 :2 = 106 mm. den işaretlenir. 

(Resim 1.9) 
 

 
Resim 1.9: Boyun yarısının işaretlenmesi 

 

Karton ikiye katlanarak ölçü diğer tarafa da geçirilir ve kesimi yapılır. Gövde 

kalıbının boyu eşitlenmiş olur. (Resim 1.10) 
 

 
Resim 1.10 Gövde boyunun eşitlenmesi 
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Gövde ağzı kıvırma genişliği 8 mm. den çizilir. (Resim 1.11) 
 

 
Resim .1.11: Gövde ağzı çizimi 

 

Diğer üç kenara 7 mm. den ölçü alınır ve çizilir. (Resim 1.12) 
 

 
Resim. 1.12: Üç kenarın çizimi 

 

Köşelere çentik işareti alınır ve kesilir. Karton katlanarak, çentik diğer köşelere 

geçirilir(Resim 1.13). Çıkarılan kalıbın üzerine, kalıbın ismi ve kesilecek sayısı yazılır. 

Cüzdanın bütün parçaları tek tek bu yöntemle çıkarılır. Kalıplar kontrol edilir, gerekirse 

düzeltme yapılır. Kalıplar kontrol edildikten sonra seri üretim yapılacak ise, kalıplara göre 

kesim bıçakları yaptırılır. Elde kesimde, çıkartılan kalıplar kullanılır. (Resim 1.13) 

 

 
Resim. 1.13: Köşeye çentik yapma 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Kullanılacak Araç Gereçler 

 

 Karton 

 Kesim masası 

 Kesim bıçağı 

 Çelik cetvel 

 Masat 

 Eğe 

 Kesim lastiği 

 Kalem 

 

İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak, kalıp çıkarma 

işlemini yapınız. 

 

                                                           Kalıp 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kesim bıçağını bileyiniz. 
 Net karton kesimi için bıçağı kısa (1.5 cm.) ve 

keskin açınız.  

 Kartonu 23x17cm. ölçülerinde 

hazırlayınız. 

 Kartonu çıkarılacak gövde kalıbını 

ölçülerinden 1,5 cm büyük olarak hazırlayınız. 

 Karton boy ölçüsünün tam 

yarısından işaret alınarak, 

kesmeden çizerek iz yapınız. 

 İz yaparken kartonun tamamen kesilmemesine 

dikkat ediniz. 

 İz yerinden kartonu ikiye 

katlayınız. 

 Kartonun aynı hizadan katlanmasına dikkat 

ediniz. 

 Karton, en ölçüsünün yarısından 

işaretleyiniz ve kesmeden iz 

yapınız.. 

 İşaretin iki tarafa da geçtiğinden emin olunuz. 

 Gövde  en ölçüsünün yarısını (79 

mm.) bulunup işaretleyiniz.  

 İşaretlenen yerin, gövde ölçüsünün tam yarısı 

olduğundan emin olun. 

 Kartonu ikiye katlayıp, işareti diğer 

tarafa geçiriniz. 

 Kesim bıçağının risklerine karşı dikkatli 

olunuz 

  

 İşaret üzerinden keserek, gövde 

kalıbının enini eşitleyiniz. 

 Cetveli işaretin tam üzerine yerleştirip, kesim 

bıçağını dik tutarak kesim yapınız. 

 Gövde boy ölçüsünün yarısını (106 

mm.) bulunup işaretleyiniz 
 Alınan ölçünün doğruluğundan emin olunuz. 

 Kartonu katlayarak, işareti diğer 

tarafa geçirip keserek, gövde 

boyunu işaretleyiniz. 

 Kesim bıçağını ilk işaretin üzerine koyarak, 

kesmeden çizmeye dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Gövde ağzını 8 mm.’den çiziniz.  Ölçüyü doğru aldığınızdan emin olunuz. 

 Diğer üç tarafı 7 mm.’den çiziniz  Çizgilerin eşit ölçüde olmasına dikkat ediniz. 

 Köşelere çentik yapınız. 
 Çentik kesimi yaparken kaydırmamaya dikkat 

ediniz 

 Kalıbın üzerine gerekli işaret ve 

bilgileri (adını, adedini vb.) yazınız. 

 İşaret ve yazıların anlaşılır, okunaklı, düzgün 

olmasına dikkat ediniz. 

 Aynı yöntemle diğer kalıp parçaları 

verilen ölçülerde tek tek çıkarılır. 

 Astar ve sertleştirme kalıplarınn deri 

kalıplarına uygun olduğundan emin olunuz. 

 Kontrol yapıldıktan sonra gerekirse 

kalıplar üzerinde düzeltmeler 

yapılır. 

 Kalıpların kontrolünü yaparken birbiri ile 

örtüşmesine dikkat ediniz 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

 

1. (   ) Ülkemiz ekonomisi için cüzdan üretimi büyük değer taşır.  

2. (   ) Bozuk para cebi her cüzdan da bulunur. 

3. (   ) Yardımcı gereçler için kalıp çıkarılmaz.   

4. (   ) Kalıplar paylı olarak hazırlanır.  

5. (   ) İşaretler bıçak ucuyla yapılır. 

6. (   ) Artı şeklindeki iz kartonun tam ortasına yapılır. 

7. (   ) Ölçüler, karton ikiye katlanarak diğer tarafa geçirilir 

8. (   ) Gövde kalıbının sadece boyu eşitlenir. 

9. (   ) Gövde ağzı sekiz milimden çizilir. 

10. (   ) Gövdenin üç tarafı yedi milimden çizilir. 

11. (   ) Kalıp çıkarmaya astar kalıplarından başlanır. 

12. (   ) Kalıp çıkarırken kesim bıçağı dik, cetvelin ise çizginin (Çentiğin) tam üzerinde 

olması gerekir 

 

 

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,  

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

 

 

                       Değerlendirme Ölçütleri 
Değer Ölçeği 

Evet Hayır 

Kesime başlamadan önce bıçağını keskin bilediniz mi?   

Kartonu gövde ölçülerinden 1,5 cm. büyük hazırladınız mı?   

İz yaparken kartonun kesilip ayrılmamasına dikkat ettiniz mi?   

Kartonun katlanması için ortasına artı şeklinde iz yaptınız mı?   

Gövde en ve boy ölçüsünün doğruluğunu kontrol ettiniz mi?   

Cetveli işaretlerin tam üzerine yerleştirdiniz, kesim bıçağını dik 

tuttunuz mu? 

  

Gövde ağzını 8 milimden düzgün çizdiniz mi?   

Üç tarafı 7 milimden muntazam çizdiniz mi?   

Çentikleri eşit ölçüde yaptınız mı?   

Kalıpların üzerine işaret ve bilgileri eksiksiz yazdığınızı 

kontrol ettiniz mi? 

  

Önce deri sonra astar sonrada yardımcı malzeme kalıplarını 

çıkardınız mı? 

  

Kalıp üzerinde gerekli düzeltmeleri yaptınız mı?   

Kalıp işlemini tekniğe, modele ve ölçülere uygun yapıp 

yapmadığınızı kontrol ettiniz mi? 

  

 

 

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 
 

 

 

Bayan cüzdan modelini, tekniğe uygun, firesiz ve net kesim yapabileceksiniz. 

 

 
 

 

 

 

 Cüzdan üretimi yapan işletmelerde kesim çalışmalarını izleyiniz. 

 Mamul deri üretim ve satış yerlerine giderek derilerin yüzeyindeki kusur ve 

hataları etüt ediniz. 

 Kesim presi ve cüzdan kesim kalıplarını inceleyiniz. 

 Kesim presinde, değişik kalınlıkta deri ve malzemelerle kesim alıştırmaları 

yapınız. 

 Bilgilerinizi arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız 

2. KESİM 
 

2.1. Deriyi Tanıma 
 

Deri, dayanıklılığı, tarihselliği, korunaklılığı, mukavemeti ve formlamaya elverişli 

olması nedeniyle cüzdan yapımında tercih edilen bir malzemedir. Küçükbaş işlenmiş deriler; 

koyun, kuzu, keçi, oğlak ve diğerleri (yılan, krokodil, vs…). Büyük baş işlenmiş deriler; 

sığır, manda, dana-buzağı, malak ve diğerleri(at, eşek, deve vs…). Cüzdan yapımında tercihe 

göre her iki çeşidi de kullanılmaktadır. 

 

Ham deri olarak iyi bir yapıya sahip olanları tercih edilmektedir. Bunlar bitkisel 

tabaklanmış, kısmen yağlanmış, doğal ya da yapay biçimde boyanmış saraciyelik derilerdir. 

Bayan cüzdanlarında siyah ve kahvenin yanı sıra kırmızı, pembe, mavi vb. renkler ile baskılı 

deriler tercih edilmektedir. 

 

2.2. Elde ve Makinede Kesim 
 

Cüzdan çok parçadan oluşmaktadır. Kaliteli ve ekonomik cüzdan üretmek için, 

kesimin çok muntazam yapılması gerekir. Bu yüzden cüzdan parçalarının kesimi, kesim 

presinde, kesim kalıplarıyla yapılmalıdır. Makinede kesim; hatasız, firesiz ve zamandan 

kazanmayı sağlar. Kesim bıçak kalıplarının sayılarının fazla olması, maliyeti artırmaktadır. 

Farklı modellerin benzerlik gösteren parçaların da, ortak kesim kalıpları kullanılarak maliyet 

azaltılır. Cüzdan az sayıda üretilecek,  model az parçadan oluşacak ve kalın deri 

kullanılacaksa elde kesim yapılabilir. Seri üretim yapılan işletmelerde kesim makinde kesim 

kalıpları ile yapılmaktadır. Bu modülde kesim makinde kesim kalıpları ile kesim yapılmıştır. 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALİYETİ– 2 
 

ARAŞTIRMA 
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2.2.1. Biyaj Kesim 
 

Gelişen teknolojiyle birlikte Saraciye üretiminde kullanılan araçlarda gelişmiş, birden 

fazla işlemi aynı anda yapacak şekilde tasarlanmaya başlamıştır. 

 

Modele göre yapılan kredi kartı kesim bıçağının üzerinde, maat çizgisi yapan bölüm 

bulunur; buna Biyaj kesim bıçağı denir. Kesim işlemi sırasında kredi kartlık çizgilerinin de 

aynı anda yapılmasına biyaj kesim denir. .(Resim 2.1) Biyaj kesim de, aynı pres makinesinde 

kesim kalıp bıçakları ile kesim yapıldığı gibi yapılır. 

 

 
Resim. 2.1: Biyaj kesimi 

 

Yapmakta olduğunuz burslu bayan cüzdanında kredi kartlık kesimi, biyaj kesim 

kalıbıyla yapılmıştır. Biyaj kesim kalıbının olmadığı ortamlarda, kredi kartlık kesimi 

yapıldıktan sonra ,el çizgi maatı ile, kredi kartlıklara maat yapılabilir.(Resim 2.2 ve 2.3)  

 

   
Resim. 2.2: El çizgi maat aleti     Resim. 2.3: Elde çizgi maatı yapma 

 

2.3. Astar Çeşitleri 
 

Cüzdanda kullanılan astarlar kumaş ve deri olmak üzere iki gurupta toplanır. 
 

 Kumaş astarlar 

 Polyester astar 

 Düz astar 
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 Desenli astar 

 Deri Astarlar 

 Domuz derisi 

 Suni deri 

 

2.4. Kullanılan Makineler 
 

2.4.1. Pres Kesim Makinesi ve Kesim Kalıpları 
 

Pres kesim kalıpları cüzdan parçalarını en kısa zamanda, firesiz ve net kesim yapmada 

kullanılır. Kesim kalıpları modele göre özel olarak yaptırılır .(Resim 2.4) Pres kesim 

makinesinde; kesilecek malzemenin koyulduğu bölüm ile inip kalkan ve sağa sola hareket 

eden bir kafa (levha) bulunur. En üsteki çarkın sağa, sola döndürülmesiyle kafanın indirilip 

kaldırma ayarı yapılır. Kafanın üzerindeki iki butona aynı anda basılmasıyla, levha kesim 

kalıbının üzerine baskı yapar;  böylece kesim gerçekleşir. Kesim presinin altında açıp 

kapama şarteli bulunur. Altta bulunan tonaj ayarlama düğmesiyle malzemenin kalınlığına 

göre tonaj ayarı yapılır. 

 

Elektrik kaçağına karşı önüne tahta kızak koyularak çalışılması gerekir. Çalışma 

sonunda malzeme atıklarının temizlenmesi, genel bakımda ise yağlanması ve gövdesinde 

bulunan yağ haznesine yağ ilave edilmesi gerekir. (Resim 2.5) 

 

   
Resim .2.4: Kesim kalıpları    Resim. 2.5: Pres kesim makinesi 

 

2.4.2. Yarma Makinesi 
 

Yarma traşı derilerin istenilen inceliğe getirilmesinde kullanılır.Yarma traşı yaparken 

ayarlarına, düzgün çalışıp çalışmadığına dikkat edilmelidir. Makinada çalışırken ses varsa 

arıza var demektir. Günlük bakımında keçelerin temizliği, iç kısımlarına dolan deri tozları ve 

bıçak harcanmasından çıkan krom tozları temizlenir. Bıçak değişiminde genel bakım yapılır. 

(Resim 2.6) 
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Resim. 2.6: Yarma makinesi 

2.4.3. Tıraş Makinesi 
 

Cüzdan yapımında dikiş, kıvırma ve montaj yerlerindeki kalınlığı önlemek, gövdenin 

rahat katlanmasını sağlamak amacıyla traş yapılır. (Resim 2.7) Traş makinesinin takılıp 

değiştirilebilen değişik genişliklerde traş ayakları vardır(Resim 2.8). Makinenin üzerindeki 

kol ve düğme ile traş inceliği ayarlanır. Traşlanacak yerin genişlik ayarı ise siper yardımıyla 

yapılır. Bıçak ile taşın dönme hızı ayarlama düğmesiyle ayarlanır. Körelen bıçak önde 

bulunan kollar sayesinde bileylenir.   

 

                 
Resim.2.7:Traş makinesi                              Resim.2.8:Traş ayakları 

 

2.4.4. Ayna Makinesi 
 

Cüzdan deri parçalarının düzgünleştirilmesi, kırışıklığının giderilmesi için ayna 

makinesinde basılır. Deri özelliğine ve amaca göre sıcak ya da soğuk baskı yapılır. Ayna 

makinesinin günlük temizliğinin yapılması ve düzenli olarak yağlanması gerekir. (Resim 

2.9) 
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Resim.2.9:Ayna makinesi 

 

2.4.5. Maat Makinesi 

 

 
Resim. 2.10: Maat makinesi 

 

Cüzdanın güzel görünmesi için, kredi kartlığa, paragözüne, kıvrılıp dikilen kenarlara 

maat çizgisi yapılır. Maat çizgisi Maat makinesiyle yapılır. Maat makinesi üzerinde tahta 

tabla üzerinde ısınıp, hareket edebilen metal çubuk bulunur. Deriye göre sıcaklık ayarı sağ 

taraftaki düğme ile yapılır. Üsteki çubuk altta bulunan pedalla hareket ettirilir. Üsteki iki 

vida ile çizgi genişlik ayarı yapılır. Makinenin günlük temizliği yapılması ve düzenli 

yağlanması gerekir. (Resim 2.10)  
 

2.4.6. Dikiş Makinesi 

 
Resim 2.11 Dikiş makinesi 
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Cüzdan üretiminde dikiş en önemli aşamalardan biridir. Deri malzemesi dikiş hatasını 

kabul etmez, iğne izi deri üzerinde kalır. Dikişin ilk seferde mükemmel olması gerekir. 

Model özelliği gereği, birleştirme ve dayanıklılığı arttırmak için cüzdanın bazı bülümlerinde 

dikiş yapılması gerekir. Cüzdan üretiminde düz ve kollu makinalar ile bilgisayarlı otomatik 

makineler kullanılmaktadır. Cüzdanın düz bölümlerinde düz dikiş makinesi; kenar, hacimli 

ve dönüşlü bölümlerin dikişi ise kollu dikiş makinasında daha rahat dikilir. Makinanın üst 

bölümünde üst ipliğin koyulduğu kısım bulunur. Makinanın sağ bölümünden dikiş 

büyüklüğü ayarlanır. Sol taraftaki kafada üst ipliğin geçirildiği kısım, alt ipliğin ayarlandığı 

kısım, dikiş ayağı, iğne bulunur. Alt kısımda ise alt ipliğin bulunduğu masura bulunur. En alt 

kısımda ise makinayı hareket ettiren ayak bulunur. Makinanın günlük temizliğinin yapılması 

ve düzenli yağlanması gerekir.(Resim 2.11) 

 

2.5. Cüzdanın Kesimi 
 

Kesime başlamadan önce derinin yüzey etüdü yapılır. Kusurlu yerleri varsa gümüş 

kalem ile işaretlenir. (Resim 2.12 ) 

 

 
Resim.2.12: Deri kusurlarının işaretlenmesi 

 

2.5.1. Deri Kesimi 
 

 Kesilecek Parçalar 

 Gövde derisi (1 adet) 

 Cep derisi (1 adet) 

 Paylı sol kredi kart derisi (1 adet) 

 Sol körük derisi (1 adet) 

 Sağ körük derisi (1 adet) 

 Orta deri (1 adet) 

 Sağ kredi kart bant derisi (1 adet) 

 Burs derisi (1 adet) 

 Öntakım biye derisi (1 adet) 

 

Kesim yapılacak, burslu bayan cüzdan kesim bıçakları, bıçakçıya yaptırılır. 
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Kesime deri parçalarından başlanır. Kesim presi, deriyi bir defada kesecek şekilde 

ayarlanır. Yüzey etüdü yapılan deri kesim presinin üzerine yayılır. Kesim kalıpları deri 

üzerine büyük parçadan (gövde derisi) başlayarak en ekonomik şekilde yerleştirilir. 

Yerleştirilirken deri yüzeyindeki kusurlu yerlere dikkat edilmelidir. Pres makinesinin 

butonlarına basılarak, sayıya uygun kesim yapılır(Resim 2.13  ) .Bütün deri parçaların kesimi 

kesim presinde yapılır. (Resim 2.14  ) 
 

   
Resim 2.13 Deri kesimi    Resim 2.14 Cüzdan deri parçaları 

 

2.5.2. Astar Kesimi 
 

 Kesilecek parçalar 

 Gövde astarı (1 adet) 

 Öntakım astarı (1 adet) 

 Cep astarı (1 adet) 

 Öntakım kredi kart bant astarı (1 adet) 

 Sağ körük astarı (1 adet) 

 Sol körük astarı (1 adet) 

 Sol kredi kart kapama astarı (1 adet) 

 Sol kredi kart astarı (5 adet) 
 

Deriye uygun renkte polyester kumaş, astar ve kesim kalıpları hazırlanır. Astar kesim 

presinin üzerine dikkatlice yayılır. Deride olduğu gibi kesime büyük parçadan başlanır. 

Kumaşın esnememesi için, kalıplar astar üzerine en boy iplikleri yönünde yerleştirilir. 

(Resim 2.15 ) Kesim presinin astarı muntazam şekilde kesecek tonaj ayarlaması yapılır. Net 

kesim yapmak için, kesim kalıplarının keskin yüzüne arada bir kuru sabun sürülmesi gerekir. 

Kesim kalıplarının doğru yüze yerleştirilmesi ve modele uygun adette parça kesilmesine 

dikkat edilmelidir. (Resim 2.16  ) 
 

    
 

Resim. 2.15 Astar kesimi               Resim. 2.16 Astar parçaları 
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2.5.3. Yardımcı Malzemelerin Kesimi 
 

 Kesilecek Parçalar 

 Burs mukavvası (1adet) 

 Burslu cep içi 100’lük mukavva (1 adet) 

 Burslu cep içi süngeri 3mm’lik (1 adet) 

 Kasap kâğıdı (1 adet) 

 

Kesim kalıpları ve kesilecek malzemeler hazırlanır. Kesim presine hangi malzeme 

kesilecekse ona uygun tonaj ayarlaması yapılır. Sırasıyla sünger, kasap kağıdı ve mukavvalar 

aynı şekilde ekonomik olarak yerleştirilen kalıplarla istenilen sayıda kesilir. (Resim 2.17) 

 

 
Resim . 2.17 Cüzdanın yardımcı malzemeleri 

 

2.6. Ayna Basma 
 

 Ayna Yapılacak Parçalar 

 Gövde derisi 

 Cep derisi 

 Paylı sol kredi kart derisi 

 Sol körük derisi 

 Sağ körük derisi 

 Orta deri 

 Sağ kredi kart bant derisi 

 Burs derisi 

 Ön takım biye derisi 

 

Kesim işleminden sonra, deri parçalarının düzgünleştirilmesi, kırışıklığının 

giderilmesi ve parlaklaştırılması için bütün deri parçalarına uygulanır. Derinin özelliğine ve 

istenilen sonuca göre ayna makinesinin sıcaklık ayarı yapılır. Derilerin ön yüzleri üste 

gelecek şekilde yerleştirilir (Resim 2.18) Düğmeye basılarak eski tip makinelerde silindirin 

bir tur dönmesiyle aynalama işlemi yapılmış olur. Bazı deri cüzdan üreten firmalar ayna 

işlemini uygulamazlar.  
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Resim. 2.18: Ayna basma 

 

2.7. Yarma Tıraşı 
 

 Yarma tıraşı yapılacak parçalar ve yarma kalınlıkları: 

 Orta bant derisi (Yarma kalınlığı 0.6 mm.) 

 Sağ kredi kart bant derisi (0.6 mm.) 

 Burs derisi (0.8 mm.) 

 Ön takım biye derisi (0.3,5 mm.) 

 Gövde derisi (1.4 mm.) 

 Cep derisi (1.2 mm.) 

 Paylı sol kredi kart derisi (0.8 mm.) 

 Sağ ve sol körükler (0.4 mm.)  

 

Cüzdanın kaba olmaması, elde rahat ve zarif durması için belirli kalınlıkta olması 

gerekir. Aynı deri tabakasının çeşitli bölgelerinde kalınlık farkları olduğu için, fazla 

kalınlıklar yarma tıraşıyla alınır. Modele ve parçaya göre yarma kalınlığı belirlenir. Bu 

kalınlıklar model kalıp üzerine yazılır. Deri parçalarının kalınlıkları mikro metre ile 

ölçülerek makine ayarı yapılır. (Resim 2.19) Cüzdan deri parçaların ön yüzü üste olacak 

şekilde makineye tektek verilir. İşlem bitiminde yarmadan geçen parçalar tekrar ölçülerek 

kontrol edilir. (Resim 2.20) 

 

            
Resim .2.19:Mikrometre ile kalınlık ölçme             Resim. 2.20: Yarma yapma 

 

Paylı kredi kartı yarmadan (0,8 mm) geçtikten sonra kredi kartı biyaj kalıbı ile 

araçlanır. 
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2.8. Kenar Boyası 
 

Kenar boyası cüzdanın güzel görünmesi için yapılır. Boyanın, derinin renginde ve 

örtücü özellikte olması gerekir. Cüzdanın deri parçalarının kenarları, kredi kart kesim yerleri 

ve çentikleri uygun renkteki boyanın, sünger yardımıyla bölgelere sürülmesiyle yapılır. 

Boyanacak parçanın dik tutulması, boyanın çok fazla alınmaması ve taşırmadan sürülmesi 

gerekir. (Resim 2.21) 

 

 
Resim. 2.21:Kenar boyama 

2.9. Kenar Traşı 
 

 Kenar traşı yapılacak parçalar 

 Gövde derisi  

 Cep derisi 

 Sol kredi kart derisi 

 Sol kredi kart bant derisi 

 Burs derisi 

 Orta deri 

 Burs mukavvası  

 Traş ayarları ve traşlanacak bölgeler: 

 

Aşağıdaki çizimde kenar traşı yapılacak parçalara göre traş genişlik ölçüleri ve 

traşlanacak bölgeler kırmızıyla gösterilmiştir.(Şekil2.1) 
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Şekil 2.1 Traş ölçüleri 
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Şekil 2.2 Traş ölçüleri 

 

İstenilen traş genişliği, amaca uygun ayak takılıp ayarlanır. Küçük deri parçalarında 

kalınlık kontrolü yapılır. Traşlanacak deri, sipere dayanarak ayağın altına verilir. Traşlanacak 

kenar bitinceye kadar elle deriye yön verilir. (Resim. 2.22) Gövde derisinin ortası 

traşlanırken siper çıkarılır. Her parçaya göre (yukarda belirtilen ölçülerde) genişlik ve 

kalınlık ayarı tekrar yapılır. Gerektikçe bıçağın bilenmesi, doldukça atık torbasının 

boşaltılması gerekir. Kaza riskine karşı dikkatli çalışılmalıdır.  
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Resim. 2.22: Kenar traşı 
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UYGULAMA FAALİYETİ  

 
Kullanılacak Araç Gereçler 

 

 Kesim presi 

 Kesim kalıpları 

 Deri 

 Astar 

 Mukavva (100’lük) 

 Kasap kağıdı 

 Gümüş Kalem 

 Traş makinesi 

 Yarma makinesi 

 Ayna makinesi 

 Sünger (3mm’lik) 

 El çızgi maat aleti 

 Kenar bayası 

 Boya fırçası 

 Burs mukavvası 

 

İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak, kesim, ayna, yarma 

ve traş işlemlerini yapınız. 

 

Kesim 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Pres makinesinin ayarını yapınız. 
 Her malzeme için ayrı tonaj ayarlaması 

yapınız. 

 Kesim malzemesi ve kesim 

kalıplarını hazırlayınız. 

 Kesim presi üzerinde gereksiz malzeme 

bulundurmayınız.. 

 Kesim kalıplarını kesilecek (deri, 

astar, mukavva ve kağıt) 

malzemenin üzerine koyunuz. 

 Kesim kalıbını malzemenin üzerine en 

ekonomik şekilde yerleştiriniz. 

 Deri, astar, kağıt, sünger ve 

mukavvayı istenilen adette kesiniz. 
 Kesim sonunda parça adetlerini kontrol ediniz.. 

 Deri parçalarına ayna basınız.  Deri parçalarına soğuk ayna uygulayınız. 

 Deri parçalarına kenar boyası 

yapınız. 

 Deriye uygun renkte boya seçmeye dikkat 

ediniz. 

 Deri kalınlığını ölçünüz.  Ölçüm yaparken dikkatli olunuz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Yarma makinesinin ayarını yapınız. 
 Uygun yarma kalınlık ayarı yaptığınızdan emin 

olunuz. . 

 Deri parçalarını yarmadan 

geçiriniz. 

 Parçaları yarmadan geçirirken parmaklarınıza 

dikkat ediniz. 

 Sol kredi kartına biyajla kesim 

yapınız. 

 Derinin  kalıbın altından kaymadığından emin 

olunuz.. 

 Traş makinesinin  ayarını yapınız. 
 Her parça için ayrı kalınlık ve genişlik ayarı 

yaptığınızdan emin olunuz. 

 Kenar traşı yapınız. 
 Traş makinesi torbasını sık sık boşaltmayı 

unutmayınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME  

Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

 

1. (   ) Seri üretim yapılacaksa makinede kesim yapılır. 

2. (   ) Cüzdan yapımında küçük ve büyük baş hayvan derileri kullanılır. 

3. (   ) Astarın deriyle uyumlu renkte olması gerekir. 

4. (   ) Kesime başlamadan önce yüzey etüdü yapılır. 

5. (   ) Bayan burslu cüzdanında 5 mm.lik sünger kullanılır. 

6. (   ) Kesim işlemine deriden ve büyük parçadan başlanır. 

7. (   ) Kalıp bıçağın ağzına sabun sürülmesi kesimi netleştirir. 

8. (   ) Kesim kalıpları astarın üzerine verev şekilde yerleştirilir. 

9. (   ) Cüzdan üretiminde ayna işlemi yapılmayabilir. 

10. (   ) Derilerin farklı kalınlıkları yarma traşıyla giderilir. 

11. (   ) Orta deri parçası traşlanırken siper çıkarılır. 

12. (   ) Traş makinesine deri paçaları için aynı kalınlık ve genişlik ayarı yapılır. 

 

 

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

 

Değerlendirme Ölçütleri 
Değer Ölçeği 

Evet Hayır 

 Deriye yüzey etüdü yaptınız mı?   

 Malzemeye uygun kesim presine tonaj ayarı 

yaptınız mı? 

  

 Kesim kalıplarını kontrol ettiniz mi?   

 Kesim kalıplarını malzemenin üzerine ekonomik 

yerleştirdiniz mi? 

  

 Astarın üzerine kalıpları en ve boy ipliği yönünde 

yerleştirdiniz mi? 

  

 Parça sayısına uygun kesim yaptınız mı?   

 Deri parçalarına soğuk ayna yaptınız mı?   

 Deriye uygun kenar boyası kullandınız mı?   

 Kenar boyasının kuruma süresini beklediniz mi?   

 Derinin kalınlığını doğru  ölçtünüz mü?   

 Deri parçalarını yarmadan geçirdiniz mi?   

 Sol kredi kart derisine biyajla kesim yaptınız mı?   

 Traş makinesine uygun kalınlık ve genişlik ayarı 

yaptınız mı? 

  

 Orta bant derisini traşlarken siperi çıkardınız mı?   

 Burs mukavvası ile deri parçalarını traşladınız 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– 3 
 

 
 

 

Bayan cüzdanının sol kredi kartı ve bandını yapabileceksiniz. 

 
 

 

 

 

 

 

 Cüzdan satış mağazalarına giderek, bayan cüzdan modellerini inceleyiniz. 

 Kullanılan cüzdanların hangi noktalardan aşındığını ve nedenlerini düşününüz. 

 Cüzdan üretim atölyeleri gezerek tezgâh ustalarının çalışmalarını gözlemleyiniz. 

 Değişik tekniklerde yapılmış cüzdanları inceleyiniz. 

 Eski bir bayan cüzdanını sınıfa getirip, sökerek arkadaşlarınızla iç aksamını 

inceleyiniz. 

 Bilgilerinizi arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız 

 

3. SOL KREDİ KARTI VE BANDI YAPMAK 
 

3.1. Astarlama 
 

Cüzdanın dışı kadar içi de düzgün bir görünmelidir. Astarlama cüzdanın ömrünü 

uzatır. Cüzdan derisinin kalitesi kadar, astar malzemesinin kaliteli olması cüzdanın kalitesini 

arttırır. Cüzdanda kullanılan astarların deriyle uyumlu renkte olması, sağlam, dayanıklı ve 

dokuma hatasının bulunmaması gerekir. 
 

3.2. Yapıştırıcı Çeşitleri 
 

Bally:(Deri parçalarını yapıştırmada kullanılır.) 

Solüsyon: (Daha hafif yapıştırılmak istenen cüzdan, çanta vb. ürünlerin yapımında 

kullanılır.) 

Tutkal: (Kuruduğu zaman iz yapmadığından astar yapıştırmalarında tercih edilir.) 

Lateks: (Su bazlıdır, kemer yapıştırılmalarında tercih edilir.) 

Japon yapıştırıcısı: (Klişe, kalıp vb.lerin makineye yapıştırılmasında kullanılır.) 

Metal yapıştırıcısı: (Cüzdan burslarının, çantadaki metal aksesuarların montajında 

kullanılır.) 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALİYETİ– 3 
 

ARAŞTIRMA 
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3.3. Kenar Kıvırma Teknikleri 
 

Cüzdanda kenar kıvırma üç şekilde yapılır; 

 

 Yapıştırarak 

 Dikerek 

 Yapıştırarak ve dikerek 

 

3.3.1. Kenar Kıvırma Ölçüleri 
 

 Kenar kıvırma ölçüleri modele ve tercihe göre değişebilir. Bu modülde 

kullanılan kenar kıvırma ölçüleri aşağıda verilmiştir. 

 Kredi kart derisi (5 mm.) 

 Kredi kart bandı (5 mm.) 

 

3.3.2. Kenar Kıvırma Şekilleri 
 

 Elle kenar kıvırma 

 Kemikle kenar kıvırma 

 Makinede kenar kıvırma (Kenar kıvırma makinesi.) 

 

3.4. Sol Kredi Kartı ve Bandı Yapmak 
 

Not: Bu modülde burslu bayan cüzdanının sol kredi kartını uygulayacak diğer 

aşamalarını “Burslu Bayan Cüzdanı 2 modülünde” öğreneceksiniz. 

 

Kesilen deri cüzdan parçaları ayna, yarma, kenar boyası ve kenar traşından sonra, 

tezgâh işlemleri dediğimiz cüzdan bölümlerinin hazırlandığı aşamaya geçilir. Bu işlemler 

modele ve çalışanın tercihine göre değişiklik gösterebilir. Burslu bayan cüzdan yapımına sol 

kredi kartı ve bandını yapmakla başlanır. Bütün cüzdan parçalarını çalışacağınız masa 

(tezgah) üzerinde, bir araya getirerek eksik parça ya da eksik işlem olup olmadığını son bir 

kez kontrol edilir. Zımba makinesine erkek çıtçıt basma aparatları takılır. Kredi kartının 

kesim sırasında açılmış olan zımba deliğinden önce, erkek çıtçıtın arkası derinin arkasından 

takılır, zımbanın üstü kısmı da derinin önyüzünden takılır. Zımbanın alt kısmı alttaki aparata 

konur, kol sağa çevrilerek erkek çıtçıt takılmış olur. (Resim 3.1) 
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Resim. 3.1: Çıtçıt basma 

 

Temiz bir mermer üzerine, kredi kart derisinin ön yüzü mermere gelecek şekilde 

koyulur. Temiz fırça yardımıyla, yapıştırıcı kredi kart derisine, kenar traşı dışından sürülür. 

Derinin ön yüzünün kirlenmemesine ve yapıştırıcının kenar traşına taşmamasına dikkat 

edilir. (Resim 3.2) Kredi kart astarını, kenarlardan iki elle tutarak, kredi kart derisine 

kaydırmadan, yapıştırılır. (Resim 3.3) Astarın yüzü tersi var ise astar yüzünün üst tarafa 

gelmesine dikkat edilir. 
 

  
Resim. 3.2 :Deriye yapıştırıcı sürme   Resim 3.3:Astar yapıştırma 

 

Bir önceki kredi kartının çentiğinden, bir sonraki kredi kartı astarı yapıştırılarak, altı 

kredi kartının da astarları sırasıyla yapıştırılmış olur. (Resim 3.4) 
 

 
Resim 3.4: Kredi kart astarları 
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Resim. 3.5 :Astar için yapıştırıcı sürme 

 

Kredi kart derisine astar için çentiklerden aşağısına bütün yapıştırıcı sürülür. (Resim 

3.5) Yapıştırıcının kuruma süresi beklenir. 
 

Kredi kart komple astarı iki ele tutulur, kredi kart derisinin üst çentiklerinden itibaren, 

muntazam şekilde yerleştirilip, yapıştırılır. (Resim 3.6) İyice yapışması için sağ elin avuç 

içinin kenarlarıyla dövülmesi gerekir. Bu işlem eğer yapıştırıcı kurumadan yapılırsa, kayma 

meydana gelebilir. 
 

 
Resim. 3.6 :Astar yapıştırma 

 

Kıvrılacak kredi kart derisinin traşlı kısmı mermerin kenarına konur; fırçaya yeteri 

kadar yapıştırıcı (bally) alıp bir hamlede kıvırma sürülür. (Resim 3.7) Yapıştırıcının kuruma 

süresi beklenir. 
 

 
Resim 3.7 Kredi kartlığına kıvırma sürme 
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Kıvırma makinesinin ayarı 0,5 cm ayarlanır. Kıvırma makinesinin altına çift taraflı 

bant yapıştırarak, kıvırma sırasındaki kaymayı önlenir. Kredi kart ağzı, kıvırma makinesine 

yerleştirilir. Kaymaması için elle desteklenir, makinenin özelliğine göre el veya ayakla 

kıvıran bölüm hareket ettirilir. Böylece parça kıvrılmış olur. Bant astarı ağzıda aynı şekilde 

kıvrılır. (Resim 3.8) Kıvrılan yerlerin eğri olup olmadığı, yapışıp yapışmadığı kontrol edilir, 

eğer bir hata varsa düzeltilir.  

 

Dikiş makinesine uygu renk ve incelikte (70 numara) iplik takılıp, 1,5 mm. lik dikiş 

büyüklüğü ayarlanır. Kıvrılan kenarların 1,5 mm. içerisinden muntazam bir şekilde dikilir; 

iplikleri temizlenir. 
 

 
Resim .3.8: Kenar kıvırma 

 

Kredi kart bandı derisine yapıştırıcı sürülür. Yapıştırıcının kuruma süresini (5-10 

dakika) beklendikten sonra, kredi kart bant astarı kenar çıkıntılarından itibaren yapıştırılır. 

Üste kalan 8 mm. lik traşlı bölüme kıvırma sürülür. (Resim 3.9) 
 

Kıvırma sürme: Yapıştırıcı sürülecek kenar, mermerin kenarına dayanır. Yapıştırıcı 

kıvrılacak deri kenarı ile astarında 2 mm üstüne gelecek şekilde sürülür. Böylece astarın 

sökülüp, çıkmaması ve dayanıklı olması sağlanır. 
 

 
Resim. 3.9:Kıvırma sürme 

Kredi kart komple astarına, çentiklerden itibaren bütününe bally sürülür. (Resim 3.10) 

Yapıştırıcının kurumaması için ağzının sürekli kapalı tutulması, fırçada ve yapıştırıcı 

kabında topak, pütür gibi atıkların bulunmaması, yapıştırıcının rahat sürülebilir akışkanlıkta 

olması gerekir. Yoksa koyu kıvamda ki yapıştırıcı kalınlık yapar, cüzdanın görüntüsünü 

bozar.  
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Resim 3.10: Komple astara yapıştırıcı sürme sürme 

 

Maat makinesine 15-20 dakika önceden deriye göre sıcaklık ayarı ile 1 mm. den 

genişlik ayarı yapılması gerekir. Deneme yapılarak sıcaklık ayarı kontrol edilir. Gerekirse 

sıcaklık azaltıp çoğaltılır. Kredi kart derisinin kıvrılan kenarı, maat makinesinin siperine 

dayanır, kaymaması için parmaklarla desteklenir, ayakla alttaki pedala basılır. Aşağıya inen 

kısım derinin üzerine baskı yapar, 5-6 saniye ayak basılı tutulur. Böylece çizgi maatı 

yapılmış olur. Aynı şekilde bant derisine de çizgi maatı yapılır. (Resim 3.11) Cüzdanı 

güzelleştiren maat çizgileridir, bu yüzden çizgi mahatının çok muntazam ve belirgin 

yapılması gerekir. 

 

 
 Resim. 3.11: Maat yapma 

 

Kredi kart derisinin kıvrılan kenarı haricindeki üç kenarına 3-4 mm. içerden yapıştırıcı 

sürülür. Yapıştırıcının kesintisiz, eşit ölçüde ve temiz sürmesine dikkat edilir. (Resim 3.12) 

 

 
  Resim 3.12 Yapıştırıcı sürme 
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Yapıştırıcının kuruması için yeterli süre beklenir. Bant derisi mermerin üzerine konur, 

iki elle tutulan kredi kart derisi üstten 1 cm. bırakılarak üst banda yapıştırılır. (Resim 3.13) 

İki parçanın aynı ölçüde paralel olmasına dikkat edilmelidir. 

 

 
Resim 3.13 Üst bant yapıştırma 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Kullanılacak Araç-Gereçler 

 Erkek çıtçıt  

 Çıtçıt basma aleti 

 Mermer 

 Kenar kıvırma makinesi 

 Deri yapıştırıcısı (Bally) 

 Solüsyon 

 Fırça 

 Yapıştırıcı kabı 

 Kollu dikiş makinesi 

 Dikiş ipliği (Deri renginde, 70 numara) 

 Maat makinesi  

 

İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak sol kredi kartı ve 

bandı yapınız. 

 

                               Sol Kredi Kartı ve Bandı Yapmak 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kredi kart derisine 2 mm. lik erkek 

çıtçıt çakınız. 

 Çıtçıtın önce altını daha sonra üstünü 

geçirdiğinizden emin olunuz. 

 Kredi kart derisine yapıştırıcı 

sürünüz. 

 Kılları kısa fırçayla, kenar traşına taşırmada 

sürmeye dikkat ediniz. 

 Kredi kart astarını kredi kart derisine 

yapıştırınız. 
 Astar yüzünün üste gelmesine dikkat ediniz. 

 Diğer 5 kredi kart astarını sırayla 

yapıştırınız. 

 Çentiklere dikkat ederek yapıştırmayı 

yapınız. 

 Kredi kart bandı derisine yapıştırıcı 

sürünüz. 

 Yarıştırıcının kuruması için 5-10 dakika 

bekleyiniz.. 

 Kredi kart astarını yapıştırınız. 
 Bant astarını çıkıntılardan itibaren 

yerleştiriniz. 

 Kredi kart bandına kıvırma sürünüz. 
 Temiz fırça ve yapıştırıcı kutusu 

kullanmaya özen gösteriniz 

 Kredi kart komple astarına çentikten 

itibaren bütününe yapıştırıcı sürünüz. 

 Yapıştırıcının kolay sürülebilir akışkanlıkta 

olmasına dikkat ediniz. 

 Kredi kart derisine astar için,  

çentiklerden aşağısının tümüne 

yapıştırıcı sürünüz. 

 Yapıştırma işlemini mermer üzerinde 

yapmya özen gösteriniz. 

 Kredi kart komple astarını kredi kart 

derisine üst çentikten yapıştırınız. 

 Kaydırmadan yapışan bölgeyi avuç içiyle 

döverek, iyice yapıştığından emin olunuz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Kredi kart derisine kıvırma sürünüz.  Yapıştırıcıyı bir hamlede sürünüz. 

 Kıvırma makinesinin ayarını 0,5 cm. 

ayarlayarak kredi kart derisini ve 

bant ağzını kıvırınız. 

 Düzgün, net ve rahat kıvırmak için; kıvırma 

makinesinin altına çift taraflı bant 

yapıştırınız. 

 Dikiş makinesinin ayarını yaparak 

kredi kart derisini ve bant derisini 

dikiniz. 

 Dikiş işleminde geriye dönüş olmadığını 

unutmayınız..  

 Maat makinesinin ayarı yapılarak, 

redi kart derisi ve bandına çizgi 

mahatı yapınız.  

 Sıcaklılığı deriye göre, genişliği 1 mm. 

ayarlayıp önce deneme yapınız. 

 Kredi kart derisinin üç tarafına 

yapıştırıcı sürünüz. 

 Yapıştırıcıyı tek seferde ve taşırman 

sürünüz. 

 Bant derisine kredi kart derisini 

yapıştırınız. 

 Üsten 1 cm. kalacak şekilde iki parçanın 

paralel olmasına dikkat ederek yapıştırınız 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (  )Cüzdan deri parçaları bally ile yapıştırılır. 

2. (  )Kredi kart derisi 5 mm. den kıvrılır. 

3. (  )Kredi kart derisi ve bant derisi kemikle kıvrılır. 

4. (  )Önce erkek çıtçıt çakılır.  

5. (  )Yapıştırıcının kuruma süresi 5-10 dakikadır.  

6. (  )Yapıştırıcı koyu kıvamda olmalıdır. 

7. (  )Maatın sıcaklık ayarı deriye göre ayarlanır. 

8. (  )Kredi kart ve bandı derisine çizgi mahatı 3 mm. den yapılır. 

9. (  )Yapıştırıcı kesintisiz, eşit ölçüde ve taşırmadan sürülür. 

10. (  )Kenar kıvırırken kaymayı önlemek için çift taraflı bant yapıştırılır. 

 

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

 

Değerlendirme Ölçütleri 
Değer Ölçeği 

Evet Hayır 

Çıtçıt makinesine uygun aparatları taktınız mı?   

Kredi kart derisine yapıştırıcı sürdünüz mü?   

Kredi kart astarını astarın yüzü üste gelecek şekilde, kredi 

kart derisine yapıştırdınız mı? 

  

Çentiklerden itibaren diğer beş kredi kart astarını 

yapıştırdınız mı? 

  

Kredi kart bandı derisine yapıştırıcı sürüp kuruması için 

beklediniz mi? 

  

Kredi kart astarını çıkıntılardan itibaren yapıştırdınız mı?   

Kredi kart bandına kıvırma sürdünüz mü?   

Kredi kart komple astarına çentiklerden itibaren yapıştırıcı 

sürdünüz mü? 

  

Kredi kart derisinin çentiklerden aşağısının tümüne 

yapıştırıcı sürdünüz mü? 

  

Kredi kart komple astarını kredi kart derisine yapıştırıp, 

avuç içiyle döverek iyice yapışmasını sağladınız mı? 

  

Kredi kart derisine bir hamlede kıvırma sürdünüz mü?   

Kıvırma ayarını 5 mm. ayarlayıp kredi kart derisini ve bant 

ağzını kıvırdınız mı? 

  

Kredi kart ile kredi kart bandını deriye uygun renk ve 

incelikteki iplikle muntazam diktiniz mi? 

  

Mahat makinesine deriye uygun sıcaklık ayarı yaptınız mı?    

Kredi kart derisinin 3 tarafına kesintisiz, eşit miktarda 

yapıştırıcı sürdünüz mü? 

  

Bant derisi ile kredi kart derisini bir birine paralel 

yapıştırdınız 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 DEĞERLENDİRM 

 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1.Kalıp hazırlamak   

A) Bıçağı keskin bilediniz mi?   

B) Deri, astar ve yardımcı gereçlerin kalıplarını çıkardınız mı?   

C) Kalıp üzerine gerekli bilgi ve işaretleri yaptınız mı?   

D)Deneme yapıldıktan sonra, hataları kalıp üzerinde düzelttiniz 

mi? 
  

2. Kesim yapmak   

A) Deri, astar ve yardımcı gereçleri firesiz, net kestiniz mi?   

B)Cüzdan deri parçalarına ayna, yarma, kenar boyasını yaptınız 

mı? 
  

C) Ölçülere uygun kenar traşı yaptınız mı?   

D)Pres, yarma ve ayna makinelerinin ayarlarını yaptınız   mı?   

3.Sol kredi kartı ve bant yapmak   

A)Kredi kart derisine erkek çıtçıt çaktınız mı?   

B)Kredi kart ve bandına yapıştırıcı sürüp astarladınız   mı?   

C)Kredi kart ile kredi kart bandı ağzına kıvırma, maat ve 

makine dikişi yaptınız   mı? 
  

D)Kıvırma, maat ve dikiş makinesine gerekli ayarları yaptınız 

mı? 
  

E)Kredi kart ile kredi kart bandını birleştirdiniz mi?   

 

 

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 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALIYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 Y 

3 Y 

4 D 

5 D 

6 D 

7 D 

8 Y 

9 D 

10 D 

11 Y 

12 D 

 

ÖĞRENME FAALIYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 D 

3 D 

4 D 

5 Y 

6 D 

7 D 

8 Y 

9 D 

10 D 

11 D 

12 Y 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALIYETI-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 D 

3 Y 

4 D 

5 D 

6 Y 

7 D 

8 Y 

9 D 

10 D 
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