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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.
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Bozuk para cüzdanı yapımı ile ilgili bilgi ve becerilerin
anlatıldığı öğrenme materyalidir.
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Tezgah işlemleri, Temel kesim, Temel dikiş
makineleri,Deride inceltme modüllerini başarmış olmak.

YETERLİK

Bozuk para cüzdanı yapmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Saraciye atölye ortamın sağlandığında, bozuk para cüzdanını
ve çeşitlerini tanıyarak, kalıbını çıkarıp kesimini yapacak ve
modele uygun bozuk para cüzdanı yapacaksınız.
Amaçlar
1. Modele uygun, cüzdanı ölçülendirip kalıbı
çıkaracaksınız.
2. Modele uygun firesiz ve net kesim yapacaksınız.
3. Modele uygun cüzdan montajını yapacaksınız.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Çizim ve kesim masası bulunan aydınlık atölye ortamı, bozuk
para model dergileri, broşürler, kataloglar, ölçüm araçları (
çelik cetvel, mezur,) kalem, kesim lastiği, kesim bıçağı,
masat, eğe, çeşitli kalınlıklarda mukavva,deri ve astar,
yapıştırıcı ve kutusu ,fırça mermer,çekiç, takoz, dikiş
makinesi, kesim pres makinesi, kenar tıraş makinesi, fermuar.
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.

ii

GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Bu modül, bozuk para cüzdanı yapımı ile bilgi ve becerileri kazanacağınız bir modüldür.
İlk paralar taş ya da değerli madenden yapılmışlardı. Paraların korunması ve taşınması
için kumaştan ,deriden,örgüden yapılmış keseler kullanılmaya başlandı.
Günümüzde ise kâğıt paraların yanı sıra, bozuk para dediğimiz madeni paralarda
kullanılmaktadır. Bu paraları koymak için de, değişik cüzdanlar kullanılır. Kullanılan
cüzdanların ağızlarının kolay açılır kapanır ve paraların rahat girip çıkacak şekilde olması
önemlidir. Cüzdanın kullanıma uygun olmasının yanı sıra şık olması da arzu edilmektedir.
Piyasada çeşitli modellerden oluşmuş cüzdanlar bulunmaktadır. Kullanılan malzeme,
büyüklükleri, ağız kapama şekilleri ile birbirinden farklı modellerde cüzdanlar bulunmaktadır.
Bu modülde yapacağınız bozuk para cüzdanı, deriden ve ağız kısmı fermuar ile kapatılmış
şık ve kullanışlı bir cüzdan modelidir. Sizler deri rengini farklı seçip gövde derisini logo ya da
zımbalarla süsleyebilirsiniz.
Bu modülde uygulayacağınız bozuk para cüzdanını severek kullanacağınız inancını
taşımaktayız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ– 1
ÖĞRENME FAALİYETİ– 1
AMAÇ
Cüzdanı ve çeşitlerini tanıyıp ölçülerini doğru alarak, bozuk para cüzdan kalıbını modele
göre çıkarabileceksiniz.

ARAŞTIRMA




Bozuk para modelleri ile ilgili dergi, katalog ve broşürleri inceleyiniz. Araştırma
işlemleri için İnternet ortamı, ilgili fuarlar ve cüzdan satan ve üretimini yapan
mağazaları geziniz.
Bozuk para cüzdanı üretimi yapan kişilerden, cüzdanın yapımı ile ilgili ön bilgi
edininiz.
Bilgilerinizi arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız

1. KALIP
1.1. Bozuk Para Cüzdanı
Bozuk para cüzdanı, madeni paraları koymak ve muhafaza etmek için kullanılan çeşitli
malzemelerden üretilen bir cüzdan çeşididir.Paranın kullanılmaya başlaması ile, para keseleri
yapılmıştır.Para keseleri değişik malzemelerden yapılmıştır (çeşitleri kumaş, iplikler, deriler).
Bozuk para cüzdanları günümüzde de deriden, kumaştan ya da değişik ipliklerle örerek
yapılmaktadır.
Cüzdanlarda değişik ağız kapama şekilleri kullanılmaktadır.








Burs ile (Resim 1.1)
Fermuar ile (Resim 1.2)
Boncuk ile (Resim.1.3)
Çıtçıt ile(Resim 1.4)
Yapışkanlı bant ile (Resim 1.5)
Mıknatıs ile (Resim 1.6)
Büzgü tekniği ile (Resim.1.7)
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Resim 1.1:Burs ile ağız kapama

Resim 1.2:Fermuar ile ağız kapama

Resim 1.3:Boncuk ile ağız kapama

Resim 1.5:Yapışkanlı bant ile ağız kapama

Resim 1.4:Çıtçıt ile ağız kapama

Resim 1.6:Mıknatıs ile ağız kapama

Resim 1.7:Büzgü ile ağız kapama
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1.2. Ölçülendirme
Bozuk para cüzdanında standart bir ölçü yoktur. İstenilen büyüklükte cüzdan yapılabilir.
Ölçülendirme yapılırken, model özelliği, kullanışlılık ve estetik görünüm göz önünde
bulundurulmalıdır.
Modülde yapılacak olan bozuk para cüzdanın, montaj aşamasında monte takozu
kullanılacaktır. Cüzdan parçaları da monte takozuna uygun ölçülendirilir (Resim 1.8.).

Resim 1.8: Monte takozunun ölçülendirilmesi

Monte takozu, ahşaptan yapılmış, bozuk para cüzdanının montajında kullanılan araçtır
(Resim 1.9).Üç kenarı yuvarlak ve fermuarın rahat girebilmesi için olukludur(Resim 1.9)diğer
kenarı ise düzdür. Ölçüsü gövdenin ölçüsünün yarısı kadardır.
Elde monte takozu yoksa, önce takoz, cüzdan modeline göre ölçülendirilip yaptırılır.
İstenilen cüzdan boyunun yarısı kadar takoz boyu, kalınlığı da 1,5 cm olarak ölçülendirilir.
Monte takozuna cüzdanın geri dönme payı (1,5 cm) ölçüye ilave edilmez. Bu ölçü takozun
kalınlık payıdır.Monte takozuna uygun olarak da cüzdan parçaları ölçülendirilir. Ölçülendirme
yapılırken, cüzdan parçalarının ve takozun ölçülerinin birbiri ile örtüşmesine dikkat edilir.
Çünkü, cüzdanın montajı takoz üzerinde yapılacaktır. Cüzdan parçaları takozdan büyük ya da
küçük olursa montajdan iyi sonuç alınmaz.

Resim 1.10:Monte takozu oluklu kısmı

Resim 1.9:Monte takozu

Bozuk para cüzdanın dış deri yüzey ölçülendirilmesi takoz ölçülerine göre yapılır. Diğer
parçaların ölçülendirilmesi de dış deri yüzeyin ölçülerine göre yapılır.
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Ölçülendirilen bozuk para cüzdan parçalarının, ölçülerini ve kalıp bilgilerini görmek için
model ölçü formu tablosu hazırlanır. Tablo, cüzdan parçalarının en ve boy ölçüsünü gösteren
bölüm ile kesimi yapılacak parçaların sayısını gösteren bölümden oluşur (Tablo 1.1). Parçaların
en ve boy ölçüleri alınır ve ölçü formuna yazılır. .Model ölçü formu tablosu, ölçüleri kalıba
geçirirken sizlere kolaylık sağlayacaktır. Model ölçü tablosunda ürünün paysız ölçüleri verilir.
Paylar, kalıp hazırlanırken kalıba ilave edilir.
Cüzdanın iç aksam parçaları (besleme sertleştirme ve astarlama) ölçüleri deri yüzey
kalıplarına göre ölçülendirilir.


Modele Göre Ölçü Formu

Bozuk para cüzdan kalıbı parça adı
Monte takozu
Ana gövde

En
9,5-10cm
9,5 cm

Boy
8 cm
17,5 cm

Adet
1
1

Sufle (körük)deri

7,5-10 cm

5,5 cm

2

Tablo 1.1:Bozuk para cüzdanı ölçü formu

1.3. Bozuk Para Cüzdan Kalıpları
Ölçü tablosuna geçirilen ölçülere uygun olarak, elde kesim için cüzdan kalıpları çıkartılır.
Seri üretim yapan atölyelerde, kesim işlemi makinede pres kesim kalıpları ile yapıldığı için
kalıba gerek yoktur. Kalıplar, ölçü tablosundaki ölçülere ve model özelliğine göre paylar
(araçlama, kıvırma) ilave edilerek çıkartılır.

1.3.1.Ana Gövde Kalıbı
Gövde, bozuk para cüzdanın dış kısmını oluşturan ana parçadır. Cüzdan dış derisi bu
kalıptan kesilir. Kalıp, ölçü formundaki ölçüler kullanılarak çıkartılır. Ölçüler mukavvaya çizilir
ve modele uygun şekli verilir. Kalıbın önce ½ ‘si çizilir.Sonra simetrisi alınarak, tam kalıp
çıkartılır.Üzerine logo ve boş dikiş işaretleri geçirilir.Kesim mukavvasından kesilen kalıp, deri
kesimine hazır hâle getirilir (Şekil1.1.).

Şekil 1.1: “Ana Gövde” kalıbı
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1.3.2. İç Gövde Astar ve Sertleştirme Kalıbı
İç gövde astarı, bozuk para cüzdanın iç kısmını kaplayan parçasıdır. Ara bölme ve yan
körükler bu parça üzerine monte edilir. İç gövde kalıbı ana gövde kalıbına, araçlama payı
(0,5cm) ilave edilerek,1/2’si çizilir.Düz kenarına, cüzdanın geri dönme ve takozun kalınlık payı
(7,5 mm)ilave edilir.Paydan içeri 0,5 cm girilerek kesilir.Kalıp, katlanarak simetrisi alınır ve tam
kesimi yapılır(Şekil 1.2.).
İç gövde sertleştirme için, iç gövde astar kalıbının yarısı çizilir. Bundan takozun kalınlık
payı (1,5 cm ) düz kenarında çıkartılır ve kesimi yapılır (Şekil 1.3).
İç gövde besleme kalıbıda ,sertleştirme kalıbından 0,5 cm çıkartılarak hazırlanır.Montaj
yaparken kalınlık yapmaması için, serleştirmeden küçük hazırlanır.

Şekil 1.2: İç Gövde astar kalıbı

Şekil 1.3: İç gövde sertleştirme kalıbı

1.3.3. Araçlama Kalıbı
Araçlama kalıbı, cüzdanın iç gövdesinin sertleştirilmesinden sonra araçlama yapmada
kullanılır. Araçlama kalıbı, iç gövde astar kalıbından araçlama payları çıkartılarak hazırlanır.
İç gövde astar kalıbı mukavvaya çizilir. Araçlama payı 0,5 cm çıkartılarak kesilir.
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1.3.4. Sufle (Körük) Deri ve Astar Kalıbı
Bozuk para cüzdanının iç aksam parçalarından olan sufle, cüzdanın kullanışlı ve iç
kısmının geniş olmasını sağlayan parçasıdır. Cüzdan iç genişlik ve yüksekliğine göre
ölçülendirilen cüzdan ölçüleri mukavvaya geçirilir.Taban kısmı düz,diğer kenarları oval şekil
verilerek çizilir. Üst kenarına kenar kıvırma payı (0,5 cm) ilave edilir ve mukavvadan kesimi
yapılır. Alt ve üst kenarların orta kısmına işaret için, çentik atılır. Bu kalıptan yan suflelerin suni
deri kesimi yapılır.
Sufle astar kalıbı da sufle kalıbından üst kısma verilen kıvırma payları (0,5 cm)
çıkartılarak hazırlanır. Deri sufle kalıbı çizilir, kıvırma payı çıkartılarak mukavvadan kesimi
yapılır (Şekil 1.4).

Şekil 1.4:İç gövde astar kalıbı

1.3.5. Orta Bölme Sertleştirme ve Astar Kalıbı
Orta bölme, cüzdanın iç kısmını ikiye bölen parçasıdır. Yan sufle ile birleştirilip cüzdana
monte edilir.
Orta bölme sertleştirme kalıbı genişliği, sufle deri kalıbı taban genişliğine, boyu da
yüksekliğine göre ölçülendirilir. Mukavvaya çizilen dikdörtgen ölçüler, çelik cetvel yardımı ile
kesilir. Bu kalıp,orta bölme sertleştirme malzemesinin kesiminde kullanılır.
Orta bölme astar kalıbı, sertleştirme kalıbı uzunluk ölçüsünü 2 katı alınıp kıvırma payı
(0,5 cm) ilave edilerek bulunur. Dikdörtgen şeklinde çizilerek, mukavvadan kesimi yapılır.
Bozuk para cüzdan kalıpları, kesim mukavvasından kesilerek, üzerlerine bilgi işaretleri
yazılır ve deri kesimi için hazır hâle getirilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İ
Kullanılacak Araç Gereçler










Monte takozu
Çelik cetvel
Mezur
Kurşun kalem
Çizim masası
Kesim plastiği ya da kesim masası
Karton ve model mukavvası
Kesim bıçağı
Masat, eğe

İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkatte alarak, bozuk para cüzdanını
ölçülendirip kalıbını çıkartınız.
















İşlem Basamakları
Cüzdan monte takozunu temin ediniz.
Takoz ölçülerine uygun olarak cüzdanı
ölçülendiriniz .
Cüzdan dış yüzeyini ölçülendiriniz.
Ölçüleri model ölçü formuna geçiriniz.
Ölçü formuna geçirilen ana gövde
ölçülerini alarak mukavva üzerine
geçiriniz.
Modele uygun şeklini vererek
mukavvadan kesimi yapınız
Üzerine bilgi işaretleri yazınız (logo
yeri,boş dikiş ).
Ana gövde kalıbına 0,5 cm kıvırma
payları ilave ederek, iç gövde astar kalıbı
çıkartınız.
İç gövde sertleştirme için,iç gövde astar
kalıbının yarısını çizip, monte takozunun
kalınlık payını (1,5 cm)çıkararak,çizimini
yapıp kesiniz.
Serleştirme kalıbı 0,5 cm küçültülerek
,besleme kalıbı hazırlanır.
Araçlama kalıbı için iç gövde astar
kalıbından 0,5 cm araçlama paylarını
çıkartarak, mukavvaya çizip kesimi
yapınız.
Kalıbı ortasından 2’ ye katlayınız ve
ortasının kenar kısmından1,5 cm lik kısmı
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Öneriler
Ölçüleri milimetrik almaya özen
gösteriniz.
Hatalı ölçülendirmenin montaj
aşamasında problem oluşturacağını
unutmayınız.
Ölçüleri ölçü formuna geçirirken
dikkatli olunuz.
Kesim bıçağının risklerine karşı dikkatli
olunuz.
Kalıbı düzgün kesmeye özen gösteriniz.
İşaret yerlerini doğru belirlediğinizden
emin olunuz.
Kıvırma paylarını verirken dikkatli
ölçüm yapınız.
İç gövde sertleştirme kalıbının monte
takozunun yüzey ölçüsü ile aynı
olmasına dikkat ediniz.
Araçlama kalıbı çıkartırken, araçlama
payını kalıbın bütün kenarlarından
çıkarmayı unutmayınız.
Araçlama kalıbının geri dönme ve
fermuar yeri girintisini keserken dikkatli
olunuz.
Araçlama kalıbını takoz üzerine
yerleştirerek kontrol ediniz.
Hatalı kalıpların ürünü doğrudan
etkileyeceğini unutmayınız










işaretleyiniz.
İşaretli yerden içeri 0,5’ cm girerek çizip
keserek araçlama kalıbını hazırlayınız
Sufle kalıbı için cüzdanın iç genişliğine ve
yüksekliğine göre alınan ölçüler.
mukavvaya çizilir
Taban kısmı düz diğer taraflara da oval
şekil vererek çiziniz.
Sufle kalıbının orta ağız kısmına
birleştirme çentiği yaparak kesimini
yapınız.
Sufle deri kalıbının üst kısmına 0,5 cm
kıvırma payı ilave ederek, sufle astar
kalıbını çıkarınız
Orta astar kalıbı için sufle astar kalıbı
yükseklik ve alt taban genişlik ölçüsünü
alınız.
Ölçüleri mukavvaya çizip uzunluğunun 2
katını alıp 0,5 cm kıvırma payı ilave edip
kesimini yapınız
Orta bölme astar kalıbının yarısından 0,5
cm kıvırma payı çıkararak ,çizip kesimini
yapınız;sertleştirme kalıbını hazırlayınız.
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 Sufle ölçülerini cüzdan genişlik ve
yüksekliğine göre ölçülendirmeye
dikkat ediniz.
 Kalıpları çıkartırken eşit ve düzgün
olması için, simetrisini alarak kesim
yapınız.
 Sufle kalıbının ölçülerinin cüzdan içine
uygunluğunu, araçlama kalıbı ile
karşılaştırarak kontrol ediniz.
 Sufle sertleştirme için, sufle deri
kalıbından 0,5cm kıvırma paylarını
çıkarmayı unutmayınız.
 Sufle astar kalıbına da kıvırma payı
vermeyi unutmayınız
 Orta bölme astar kalıbının sufle boy
ölçüsünün 2 katı olarak almayı
unutmayınız .
 Orta bölme astar kalıbına kıvırma payı
vermeyi unutmayınız.
 Orta bölme sertleştirme kalıbını, astarın
yarısı kadar ve kıvırma paylarını
çıkararak hazırlamayı unutmayınız.
.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) Bozuk para cüzdanı sadece deriden yapılır.
) Bozuk para cüzdan ölçüleri standarttır.
) Modülde yapılan cüzdan monte takozuna göre ölçülendirilir.
) Ölçü hataları üretim aşamasında düzeltilemez.
) Ölçü paysız alınır.
) Cüzdan ağzı büzgü yapılarak kapatılabilir
) Kalıp ölçülerinin birbiri ile örtüşmesine gerek yoktur.
) Araçlama payı 0,5 cm’dir.
) Bozuk para cüzdanının kıvırma payı 1cm’dir.
) Elde ve makinede kesiminde mukavva kalıplar kullanılır

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.
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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
1.

Ölçülere uygun cüzdan monte takozunu temin ettiniz mi?

2.
3.

Takoza uygun olarak cüzdanı ölçülendirdiniz mi?
Cüzdan dış yüzeyini ölçülendirdiniz mi?

4.
5.

Ölçüleri model ölçü formuna dikkatli geçirdiniz mi?
Ölçü formuna geçirilen ana gövde ölçülerini doğru alarak, mukavva
üzerine geçirdiniz mi?
Modele uygun şeklini vererek, mukavvadan kesimi yaptınız mı?
Üzerine bilgi işaretlerini doğru yazdınız mı (logo yeri,boş dikiş )?
Ana gövde kalıbına 0,5 cm kıvırma payları ilave ederek, iç gövde
astar kalıbı çıkardınız mı?
İç gövde sertleştirme için,iç gövde astar kalıbından monte
takozunun kalınlık payını (1,5 cm) çıkararak, çizip kestiniz mi?

6.
7.
8.
9.

Evet

Hayır

10. Serleştirme kalıbını 0,5 cm küçülterek besleme kalıbı hazırladınız
mı?
11. Araçlama kalıbını, iç gövde astar kalıbından 0,5 cm araçlama
paylarını çıkartarak hazırladınız mı?
12. Kalıbı ortasından 2’ye katlayıp ve ortasının kenar kısmından1,5
cm’lik kısmı işaretlediniz mi?
13. İşaretli yerden içeri 0,5 cm çizip keserek araçlama kalıbını
hazırladınız mı?
14. Sufle kalıbı için cüzdanın iç genişliğine ve yüksekliğine göre alınan
ölçüleri mukavvaya doğru çizdiniz mi?
15. Taban kısmı düz diğer taraflara da oval şekil vererek çizdiniz mi?
16. Sufle kalıbının orta ağız kısmına birleştirme çentiği atarak kesimini
yaptınız mı?
17. Sufle deri kalıbının üst kısmına 0,5 cm kıvırma payı ilave ederek,
sufle astar kalıbını çıkardınız mı?
18. Orta astar kalıbı için sufle astar kalıbı yükseklik ve alt taban genişlik
ölçüsünü aldınız mı?
19. Ölçüleri mukavvaya çizip uzunluğunun 2 katını alıp 0,5 cm cm
kıvırma payını ilave ederek kesimini yaptınız mı?
20. Orta bölme astar kalıbının yarısından 0,5 cm kıvırma payı çıkararak
ve çizip keserek, sertleştirme kalıbını hazırladınız mı?
DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ- 2
ÖĞRENME FAALİYETİ- 2
AMAÇ
Bozuk para cüzdan parçalarının kesimini elde veya makinede yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA




Araştırma işlemleri için İnternet ortamı, bozuk para cüzdanı satan mağazaları ve
üretim yapan atölyeleri gezmeniz gerekmektedir.
Elde ve makinede kesim yapan kişilerden, kesim aşamaları ile ilgili bilgi edininiz.
Bilgilerinizi arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız

2. KESİM
Bozuk para cüzdanı kalıpları hazırlandıktan sonra, kesim işlemi yapılır. Makinede kesim
yapılacak ise, pres kesim kalıpları kullanılır. Elde kesim işleminde, çıkartılan mukavva kalıplar
kullanılır. Seri üretim yapan atölyelerde, kesim işlemi makinelerde, pres kesim kalıpları ile
yapılmaktadır.

2.1. Makinede Kesim
Makinede kesimde, cüzdan pres kesim kalıpları kullanılır (Resim 2.1 ). Ana gövde
kalıbının kesimi deriden yapılır. İstenilen renkte kroke deri seçilir. Yüzey kontrolü yapıldıktan
sonra, ana gövde, pres kalıpları ile makinede kesilir (Resim 2.2)

Resim .2.1: Pres kesim kalıpları
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Resim 2.2:Gövde derisine kesim kalıbını yerleştirme

İç aksam parçaları suni deriden, besleme süngerden ve sertleştirme kartondan, sadece
sufle astarı, astarlık kumaştan kesim kalıpları ile makinede kesilir (Resim 2.3).

Resim 2.3 :Kesimi yapılmış cüzdan parçaları

2.2. Elde Kesim
Bozuk para cüzdanının elde kesimi, kesim bıçak kalıplarının olmadığı atölyelerde,
hazırlanan mukavva kalıpları kullanılarak yapılır. Hazırlanan kalıp, yüzey kontrolü yapılan deri
üzerine yerleştirilir.Bozuk para cüzdanında sadece ana gövde, deriden kesilir. Kesim bıçağı
yardımı ile kaydırmadan deri kesimi yapılır (Resim 2.4).

Resim 2.4: Elde kesim
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İç aksam malzemeleri olan besleme sertleştirme ve iç yüzey astar malzemelerinin kesimi
de elde kesim bıçağı ve makas yardımı ile yapılır.

2.3. Ana Gövde Hazırlama
Kesimi deriden yapılan ana gövde derisi, montaj için aşağıdaki işlemler sıra ile yapılarak
montaja hazırlanır.

2.3.1. Kenar Tıraşı
Elde ya da makinede kesimi yapılan ana gövde derisi kenarları tıraşlanır. Tıraş kalınlığının
çok ince olmamasına dikkat edilir.Çünkü ana gövde kenarlarına kıvırma yapılmadığı için tıraş
çok ince yapılmaz (Resim 2.5).

Resim 2.5: Ana gövde kenar tıraşı

2.3.2. Araçlama
Kenar tıraşı yapılan ana gövdenin, cüzdanın kesimi yapılan ana gövde kalıbı ile
araçlaması yapılır.Araçlama elde ya da makinede ana gövde kalıpları, tıraşlanan gövde üzerine
konularak yapılır (Resim 2.6).Böylece tıraşlama sırasında deride esneme oldu ise, düzeltilmiş
olur.

Resim 2.6: Makinede araçlama kalıbı ile araçlama

Araçlaması yapılanan gövde deri üzerine, araçlama kalıbı konularak, bilgi işaretleri (boş
dikiş ve logo) kesim bıçağının diğer ucu ile ya da biz ile işaretlenir (Resim 2.7).
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Resim 2.7: Ana gövde üzerin işaretleri biz ile geçirme

2.3.3. Ana Gövde Boş Dikişi
Ana gövde derisi üzerinde işaretli olan boş dikiş yerleri makinede dikilir (Resim 2.8).Son
tur dikişi yapılacağı zaman, bu kısımlara makine girmeyeceği için, önceden bu kısımlara dikiş
yapılır. Bu dikişe de bir şeyi tutturmak amacı ile yapılmadığı için, boş dikiş ya da yalancı dikiş
denir. Boş dikiş yapmanın amacı, dikişte kopukluk olmaması ve görüntünün güzel olmasıdır.

Resim.2.8: Ana gövdeye boş dikiş yapma

2.3.4. Kenar Boyama
Ana gövde kenarları görüntünün güzel olması için, aynı renk deri boyası ile boyanır
(Resim 2.9). Boyanın kenarlara taşmamasına dikkat edilir.

Resim.2.9: Ana gövdeyi boyama
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2.3.5. Logo Basımı
Ana gövde derisine logo ya da arma basımı yapılacak ise, bu aşamada yapılır (Resim
2.10). Ana gövde derisini süsleme işlemi yapılmak isteniyorsa, boyadan sonra süsleme yapılır.

Resim 2.10: Ana gövdeye logo basımı

2.4. Sufle (Körük) Hazırlama
Suni deriden kesilen sufle parçaları, montaj için hazırlanır. Sufle deri iç kısmına,
kıvırmaya gelmeyecek şekilde solüsyon sürülür (Resim.2.11 ). Sufle astarlık kumaşının da, iç
kısmına solüsyon sürülür.

Resim.2.11: Sufleye solüsyon sürme

Astar, sufleye kaydırmadan yapıştırılır (Resim 2.12.). Her iki körük içinde aynı işlem
yapılır (Resim 2.13 ) .Astarların deriye iyice yapışması için avuç içi ile hafif vurulur.

Resim 2.12: Sufleye astarı yapıştırma
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Resim.2.13: Suflelerin astarlanmış şekli

Suflenin kıvırma payına, kıvırmalık yapıştırıcı sürülür (Resim 2.14 ).Kenar kıvırması, elde
kemik yardımı ile yapılır (Resim 2.15).

Resim 2.14: Körüğe kıvırmalık sürme

Resim 2.15: Körüğü elde kıvırma

Suflelerin kıvrılan kenarları, makinede dikilir. Rahat katlanması için ikiye katlayarak,
çekiç ile hafif dövülür (Resim 2.16). Körük parça orta parça ile birleşmeye hazır hâle getirilir.

Resim 2.16: Körüğü katlayarak çekiçleme

2.5. Orta Bölmeyi Hazırlama
Suni deriden kesimi yapılan, orta parça derisine ve sertleştirme kartonuna yapıştırıcı
sürülür (Resim 2.17).Orta parça derisinin yarısına gelecek şekilde, karton yapıştırılır
(Resim2.18).Diğer yarısı da, kartonun diğer yüzüne yapıştırılır. Orta parça suni deri ile
kaplanmış olur (Resim 2.19).

Resim 2.17: Orta astara ve kartona solüsyon sürme Resim 2.18: Kartonu astar ile kaplama
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Resim 2.19: Orta bölmenin astarlanmış şekli

Orta parçanın üst kısmında kalan, astar kenara kıvırmalık sürülerek, kenar kıvırması
yapılır. Kenar kıvırması yapılan parça, makinede dikilir (Resim 2.20).

Resim 2.20: Orta bölme kenar dikişi

Suflenin katlanmış kısmına, tam ortaya gelecek şekilde, yapıştırıcı sürülür. Suflenin
yapıştırıcı sürülen yerine orta parça yapıştırılır (Resim 2.21). İki suflede orta parçayla
birleştirilir.

Resim 2.21: Suflelerin orta bölmeye yapıştırılması

Yapıştırılan suflelerin, orta parçaya yapıştırılan yerleri makinede dikilir (Resim 2.22). Her
iki sufle de dikilir (Resim 2.23).
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Resim 2.22: Körüklerin orta parçaya dikimi

Orta bölme parçasının iplikleri yakılarak, montaja hazır hâle getirilir.

Resim 2.23 :Suflelerin orta bölüm ile birleştirilmiş şekli

2.6. İç Gövdenin Hazırlanması
İç gövde sertleştirme malzemesi olan kartona yapıştırıcı sürülür. Karton, suni deriden
kesilen iç gövdeye yuvarlak kenardan başlanarak, kaydırmadan yapıştırılır. Diğer kartonda aynı
şekilde gövdenin diğer tarafına yapıştırılır (Resim 2.24).

Resim 2.24: İç gövde derisine kartonu yapıştırma

İç gövde araçlama kalıpları ile elde ya da makinede iç gövde araçlaması yapılır (Resim
2.25).Böylece fazlalıkları kesilmiş olur.
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Resim 2.25: İç gövdeyi makinede araçlama kalıbı ile araçlama

İç gövde kenarları, ucu süngerli çubuk ile deri renginde boyanır (Resim 2.26).İç gövde de
montaja hazır hâle getirilir.

Resim 2.26: İç gövdenin boyanması
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Kullanılacak Araç Gereçler




















Pres kesim kalıpları
Mukavva kesim kalıpları
Kesim masası ya da plastiği
Deri
Kesim bıçağı
Masat ,eğe
Çelik cetvel
Biz
Suni deri

Sünger(besleme için)
Karton(sertleştirme için)
Kroke deri
Astarlık kumaş
Çekiç
Dikiş makinesi
Kesim pres makinesi
Kenar tıraş makinesi

İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkatte alarak, bozuk para cüzdanı
parçalarını elde ya da makinede kesip, yarma , kenar tıraşı ve ayna işlemlerini yapınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

Makinede kesim
 Deri seçimi yapınız.
 Yüzey kontrolünü yaparak, deri üzerine
gövde kalıbı yerleştiriniz.
 Kesim pres makinesinin basınç ayarını
yaparak, ana gövde deri kesimi yapınız.
 İç gövdeyi ince suni deriden kesiniz.
 Sertleştirme ve astar kesimini de kesim
kalıpları ile makinede yapınız.

 Derinin hatasız olmasına özen
gösteriniz.
 Kalıpları deri yüzeyine ekonomik olarak
yerleştiriniz..
 Makinede deri kesimi yaparken kaza
riskine karşı dikkatli olunuz
 Suni derinin kalın olmamasına özen
gösteriniz.
 Sertleştirme için ince mukavva, sufle
astarı için de kumaş astardan kullanınız
 Ürüne uygun deri seçmeye dikkat
ediniz.
 Elde kesim için, kesim bıçağının keskin
olmasına dikkat ediniz.
 Kesim masası üzerinde kesim yapamaya
dikkat ediniz.
 Bilgi işaretlerini doğru geçirdiğinizden
emin olunuz.
 Ana gövde kenar tıraşının ince
olmamasına dikkat ediniz.
 Ana gövde boş dikiş yerlerini işaretli
yere kadar dikmeye özen gösteriniz
 Boyanın deri ile aynı renk olmasına
dikkat ediniz
 Logo ya da baskı yaparken
kaydırmamaya özen gösteriniz

Elde kesim
 Deri seçimi yapınız.
 Deri yüzey kontrolünden sonra, ana gövde
derisini kesiniz.
 İç gövde kesimini ince suni deriden
yapınız.
 Sertleştirme ve astar kesimlerini de elde
yapınız.
 Kesimi yapılan parçaların bilgi işaretlerini
geçiriniz.
 Ana gövde derisinin 4 kenarını
tıraşlayınız ve araçlamasını yapınız.
 Ana gövdeye işaretli yerden boş dikişini
yapınız.
 Ana gövde kenarlarını boyayınız.
 Ana gövdede logo ya da baskı varsa
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yapınız.
Sufle deri ve astarına solüsyon sürüp
deriye astarı yapıştırınız
Suflenin kıvırma kısmına yapıştırıcı sürüp
elde kıvırmalarını yapınız.
Kenar kıvırması yapılan yeri makinede
dikiniz.
Sufleyi ikiye katlayarak hafif çekiçleyiniz.
Orta parça sertleştirme ve derisine
solüsyon sürünüz ve mukavvayı deri ile
kaplayınız.
Kenarını kıvırıp makinede dikiniz.
Orta parçanın her iki kenarına suflenin
katlanmış yerinden kaydırmadan
yapıştırıp dikiniz.
İç gövde orta kısmına ve sertleştirme
mukavvasına yapıştırıcı sürüp mukavvaya
yapıştırınız
İç gövdeyi elde ya da makinede
araçlayınız ve kenarlarını boyayınız.
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 Deri ile astarı yapıştırırken
kaydırmamaya özen gösteriniz
 Makine dikişinin düzgün olmasına özen
gösteriniz.
 Sufleyi çekiçlerken, ezilmeye karşı
dikkatli olunuz.
 Solüsyonu yeteri kadar sürmeye
çalışınız.
 Kenar kıvırmayı yaparken, kıvrılan
yerde boşluk olmamasına dikkat edilir.
 Orta parçaya sufleyi tam ortalayarak,
yapıştırmaya özen gösteriniz
 İç gövdeye sertleştirme mukavvasını
yapıştırırken, kaymamasına dikkat
ediniz
 İç gövde deri rengine uygun kenar
boyasını seçip taşırmadan kenarları
boyayınız.
.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

(
(
(
(
(
(
(
(

)Ana gövde kesimi suni deriden yapılır.
)Körük astarı, astarlık kumaştan kesilir.
)Ana gövde tıraş kalınlığı çok ince olmamalıdır.
)Boş dikiş, ana gövde ile körüğü birleştirmek için yapılır.
)Sufleye sertleştirme yapılmaz.
)Sufle orta parçaya dikilerek birleştirilir.
)Orta parça astarlamasında ince suni deri kullanılır.
)Orta parçaya sertleştirme yapılmaz.

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
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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
Makinede kesim
1. Uygun kalınlıkta deri seçimi yaptınız mı?
2. Yüzey kontrolünü yaparak, deri üzerine gövde kalıbını ekonomik
yerleştiriniz mi?
3. Kesim pres makinesinin basınç ayarını doğru yaparak,
4. ana gövde deri kesimi yaptınız mı?
5. İç gövdeyi ince suni deriden kestiniz mi?
6. Sertleştirme ve astar kesimini de kesim kalıpları ile makinede
yaptınız mı?
Elde kesim
1. Uygun kalınlıkta deri seçimi yaptınız mı?
2. Deri yüzey kontrolünden sonra, ana gövde derisini kestiniz mi?
3. İç gövde kesimini ince suni deriden yaptınız mı?
4. Sertleştirme ve astar kesimlerini de elde yaptınız mı?
5. Kesimi yapılan parçaların bilgi işaretlerini doğru geçirdiniz mi?
6. Ana gövde derisini 4 kenarını tıraşlayıp araçlamasını yaptınız mı?
7. Ana gövdeye işaretli yerden, boş dikiş yaptınız mı?
8. Ana gövde kenarlarını taşırmadan boyadınız mı?
9. Ana gövdede logo ya da baskı varsa kaydırmadan yaptınız mı?
10. Sufle deri ve astarına solüsyon sürüp deriye astarı kaydırmadan
yapıştırdınız mı?
11. Suflenin üst kısmına yapıştırıcı sürüp elde kıvırmalarını yaptınız
mı?
12. Kenar kıvırması yapılan yeri makinede düzgün diktiniz mi?
13. Sufleyi ikiye katlayarak hafif çekiçlediniz mi?
14. Orta parça sertleştirme mukavvasına ve derisine solüsyon sürüp
mukavvayı deri ile kapladınız mı?
15. Kenarını kıvırıp kıvrılan yeri kaydırmadan diktiniz mi?
16. Orta parçanın her iki kenarına suflenin katlanmış yerinden
kaydırmadan yapıştırıp diktiniz mi?
17. İç gövde orta kısmına ve sertleştirme mukavvasına yapıştırıcı sürüp
mukavvayı kaydırmadan yapıştırdınız mı?
18. İç gövdeyi elde ya da makinede araçlayıp kenarlarını taşırmadan
boyadınız mı?
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Evet

Hayır

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.

DEĞERLENDİRME SONUNDA “HAYIR”
ŞEKLİNDEKİ CEVAPLARINIZI BİR DAHA
GEÇİNİZ.
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ÖĞRENME FAALİYETİ- 3
ÖĞRENME FAALİYETİ- 3
AMAÇ
Bozuk para cüzdanının montajını modele uygun olarak yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA




Bozuk para cüzdanı üreten işletmeleri gezip montaj aşamalarını inceleyiniz.
Montaj yapan kişilerden, montaj aşamaları ile ilgili bilgi edininiz
Bilgilerinizi arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız

3.MONTAJ
Montaja hazır hâle getirilen bozuk para cüzdan parçaları, işlem sırasına göre monte edilir.
Monte işlemi, cüzdan monte takozu üzerinde yapılır. Takoz olmadan cüzdan montajını yapmak
mümkün olmaz

3.1. Orta Parçanın Montajı
Sertleştirmesi yapılan iç gövde parçasının iç ve dış kenarlarına yapıştırıcı sürülür (Resim
3.1-3.2).Dış yüzeye yapıştırıcı sürmenin nedeni, montaj yaparken derinin kaymasını
engellemektir.

Resim 3.1: İç gövdeye yapıştırıcı sürme

Resim 3.2:İç gövde dışına yapıştırıcı sürme

İç gövde derisini monte takozuna kaplayacak şekilde, kaydırmadan yapıştırılır (Resim
3.3.).Sertleştirme kartonunun üste gelmesine dikkat edilir (Resim 3.4.).
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Resim 3.3: İç gövdeyi takoza yapıştırma

Resim 3.4:Takozu iç gövde ile kaplama

Fermuar uç kısımlarına 3 cm uzunluğunda yapıştırıcı sürülür (Resim 3.5). Fermuar boyu
kenarlarına da yapıştırıcı sürülür. Yapıştırıcının fermuar dişlerine değmemesine dikkat edilir.

Resim 3.5: Fermuara yapıştırıcı sürme

Takozun düz kenarının ortasından başlayarak, fermuar iç gövde derisi üzerine yapıştırılır
(Resim 3.6).Fermuarı takozun kenarlarını ortalayarak, düzgün ve kaydırmadan yapıştırmaya
dikkat edilir (Resim 3.7).

Resim 3.6: Fermuar yapıştırmaya başlama

Resim 3.7: Takoza fermuar yapıştırma

Fermuar iki yanlarından tutarak hafif çekilir (Resim 3. 8). Böylece fermuarın takoz
kanalına oturması ve gövde derisine iyice yapışması sağlanır. Kemik yardımı ile köşeleri
yuvarlatılarak yapıştırılır (Resim 3. 9).
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Resim 3.8: Fermuarı çekerek yapıştırma

Resim 3.9: Fermuar köşelerini yapıştırma

Takoz üzerindeki iç gövde derisi kenarlarına yapıştırılan fermuar, çekiçle dövülür.
Dövülerek, fermuarın, iyice yapışması sağlanır (Resim 3.10).
Besleme süngerini yapıştırmak için, fermuar ile kartonun birleşme yerlerine gelecek
şekilde yapıştırıcı sürülür. Orta kısma ve kenarlara yapıştırıcı gelmemesine dikkat edilir (Resim
3.11).

Resim 3.10: Fermuarın çekiçlenmesi

Resim 3.11: Yapıştırıcı sürme

Kesilmiş besleme malzemesi olan sünger, karton kaplı kısma yapıştırılır. Takozun iki
yüzüne de sünger yapıştırılır (Resim 3.12).

Resim 3.12:Besleme süngeri yapıştırma

Ana gövde derisi kenarlarına, boş dikiş yerlerine gelmeyecek şekilde yapıştırıcı sürülür
(Resim.3.13).
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Resim 3.13:Ana gövde kenarlarına yapıştırıcı sürme

Ana gövde derisi, takoz üzerine kaydırmadan, yapıştırılır (Resim3.14).Çekiçle vurularak
derinin iyice yapışması sağlanır (Resim 3.15).

Resim 3.14:Ana gövdenin yapıştırılması

Resim 3.15:Cüzdanın çekiçlenmesi

Kaplanmış takoz kenarları el ile sıvazlanarak, gövde derisinin eşit yapışıp yapışmadığı
kontrol edilir (Resim 3.16).

Resim 3.16:Elle kenar kontrolünün yapılması

Takoz üzerine kaplı cüzdanın fermuarı açılarak (Resim 3.17), takoz cüzdandan çıkartılır
(Resim 3.18).
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Resim 3.17:Fermuarı açılması

Resim 3.18:Takozun çıkartılması

3.1.1. İç Aksamın Cüzdana Montajı
Takozdan çıkartılan cüzdana iç aksam parçaları monte edilir. Sufle kenarlarına yapıştırıcı
sürülür. Sufle parçası gövdenin iç kısmına yapıştırılır. Bunun için, iç gövdenin dip alt kenarından
0,5 cm bırakılarak, fermuar dibinden itibaren sufle yapıştırılır (Resim 3.19). Cüzdanın her iki
kenarına da sufle aynı şekilde yapıştırılır (Resim 3.20).Sufle cüzdanın alt ve üst kapağına monte
edilir.

Resim 3.19: Sufleyi cüzdana yapıştırma

Resim 3.20:Sufleyi cüzdana monte edilmesi

3.1.2. Makinede Son Tur Dikişi
Sufle yapıştırılan kısımdan (boş dikişin bittiği yerden) başlanarak, son tur dikişi yapılır
(Resim 3.21). Son tur dikişi ile ana gövde, iç gövde ve sufle dikilmiş olur (Resim 3.22).Dikiş
yaparken, dikiş sıklığının ve iplik renginin boş dikiş ile aynı olmasına dikkat edilir.

Resim 3.21: Son tur dikişine başlama

Resim 3.22: Son tur dikişi
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3.1.3. İpliklerin Temizlenmesi ve Kalite Kontrol
Üretim aşamaları biten cüzdanın iplikleri çakmak ya da iplik yakma makinesinde
yakılarak temizlenir. Deri yüzey, fermuar,dikiş ve temizlik kontrolleri yapıldıktan sonra, bozuk
para cüzdanı kullanıma hazır hâle gelir (Resim 3.23 ).

Resim 3.23:Üretimi yapılan bozuk para cüzdanı
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Kullanılacak Araç Gereçler











Kesimi yapılan cüzdan parçaları
Monte takozu
Fırça
Mermer
Kemik
Çekiç
Biz
Yapıştırıcı ve kutusu
Dikiş makinesi
Fermuar

İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkatte alarak, bozuk para cüzdanının
parçalarını hazırlayıp monte takozu üzerinde montajını yaparak, iç aksam parçalarını da
birleştirip son tur dikişini yapıp cüzdanı tamamlayınız














İşlem Basamakları
İç gövdenin iç ve dış kenarlarına
yapıştırıcı sürünüz.
İç gövdeyi sertleştirme kısmı dışta
kalacak
şekilde,
monte
takozuna
yapıştırınız.
Fermuarın uç kısmına (3 cm) ve
kenarlarına yapıştırıcı sürünüz
Monte takozunun arka düz kenarının
ortasından
başlayarak,
fermuarı
yapıştırınız.
Fermuar kenarları elle çekilerek monte
takozuna yapıştırılır ve yuvarlak yerleri
kemik ile düzeltilir.
Yapıştırılan yerleri çekiçleyiniz.
Fermuar ile mukavvanın birleştiği yere
gelecek şekilde yapıştırıcı sürünüz
Yapıştırıcı sürülen yere gelecek şekilde
besleme süngerini yapıştırınız.
Ana gövde kenarlarına yapıştırıcı sürünüz.
Ana gövdeyi takoz üzerine yapıştırınız.
Çekiçle hafif vurunuz ve elle gövde
kenarlarını sıvazlayarak, eşit yapıştığını
kontrol ediniz.
Fermuarı açarak, takozu cüzdandan
çıkarınız.
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Öneriler
Yapıştırıcıyı kenara ve ince sürmeye
dikkat ediniz
Monte takozuna iç gövdeyi yapıştırırken
kaymamasına özen gösteriniz.
Yapıştırıcı sürerken, fermuar dişlerine
değmemesine dikkat ediniz.
Fermuarı yapıştırırken, iki kenarında
eşit olmasına dikkat ediniz.
Köşelerin pili yapmadan takoza
yapışmasına özen gösteriniz.
Çekiç kullanırken kaza riskine karşı
dikkatli olunuz.
Yapıştırıcının
kuruma
süresini
beklemeyi unutmayınız.
Süngeri yapıştırırken kenarlarda eşit
boşluk kalmasına özen gösteriniz.
Yapıştırıcıyı ince sürmeye özen
gösteriniz
Ana
gövdeyi
yapıştırırken,
kaydırmamaya özen gösteriniz.
Ana
gövde
kenarlarının,
eşit
yapışmasına özen gösteriniz.
Yapıştırıcıyı taşırmadan sürmeye dikkat
ediniz.
Sufleyi cüzdan dibinden 0,5 cm

 Sufle kenarlarına yapıştırıcı sürünüz.
 Sufleyi cüzdanın fermuar kenarından ve
cüzdanın
iç
dibinden
başlayarak,
yapıştırınız.
 Sufleyi cüzdanın alt ve üst kapaklarına
yapıştırınız.
 Sufle yapıştırılan yerden (boş dikişin
bittiği yer) makine dikişi yapınız.
 Cüzdanın ipliklerini yakarak temizleyip
kalite kontrolünü yapınız.
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bırakarak, yapıştırmayı unutmayınız.
Her iki kapağa da sufleyi aynı şekilde
yapıştırmayı unutmayınız.
Makine dikişinin ayarının ve ipliğin boş
dikiş ile aynı olmasına dikkat ediniz.
İplik yakarken dikkatli olunuz.
Cüzdanın deri yüzey, fermuar ve
temizlik kontrollerini yaparken dikkatli
olunuz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

(
(
(
(
(
(
(
(

)Cüzdan montajı takoz olmadan da yapılabilir.
)Montaja ana gövdeden başlanır.
)Fermuar cüzdan monte takozunda iken dikilir.
)Besleme süngeri üzerine yapıştırıcı sürülmez.
)Boş dikiş yeri son turda tekrar dikilir.
)Sufle, cüzdan takozdan çıkarıldıktan sonra, cüzdana monte edilir.
)Sufle, cüzdanın iç kısmının geniş olmasını sağlar.
)İç gövde deri kenarları, ana gövde derisi ile aynı renkte boyanır.

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
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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
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Evet

Hayır

İç gövdenin iç ve dış kenarlarına yapıştırıcıyı taşırmadan
sürdünüz mü?
İç gövdeyi, sertleştirme kısmı dışta kalacak şekilde, monte
takozuna yapıştırdınız mı?
Fermuarın uç kısmına (3 cm) ve kenarlarına yapıştırıcı sürdünüz
mü?
Monte takozunun arka düz kenarının ortasından başlayarak,
fermuar yapıştırdınız mı?
Fermuar kenarlarını elle çekerek, monte takozuna yapıştırıp
yuvarlak yerleri kemik ile düzeltiniz mi?
Yapıştırılan yerleri hafifçe çekiçlediniz mi?
Fermuar ile mukavvanın birleştiği yere gelecek şekilde,
yapıştırıcıyı taşırmadan sürdünüz mü?
Yapıştırıcı sürülen yere gelecek şekilde, besleme süngerini
yapıştırdınız mı?
Ana gövde kenarlarına yapıştırıcıyı sürdünüz mü?
Ana gövdeyi, takoz üzerine kaydırmadan yapıştırdınız mı?
Çekiçle hafif vurup, elle gövde kenarlarını sıvazlayarak, eşit
yapıştığını kontrol ettiniz mi?
Fermuarı açarak, takozu cüzdandan çıkardınız mı?
Sufle kenarlarına yapıştırıcıyı taşırmadan sürdünüz mü?
Sufleyi, cüzdanın fermuar kenarından ve cüzdanın iç dibinden
başlayarak yapıştırdınız mı?
Sufleyi, cüzdanın alt ve üst kapaklarına dikkatlice yapıştırdınız
mı?
Sufle yapıştırılan yerden (boş dikişin bittiği yer) makine dikişi
yaptınız mı?
Yakarak cüzdanın ipliklerini temizleyip kalite kontrolünü
yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken
tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın
tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Modül ile kazandığınız yeterliği aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

Kalıp hazırlamak
A)Bozuk para cüzdan parçalarını tespit ettiniz mi?
B)Parçaları monte takozuna göre ölçülendirip ölçü formu hazırladınız
mı?
C)Model ölçü formuna uygun kalıpları hazırladınız mı ?
D)Kalıpların mukavvadan kesimini yaptınız mı?
Kesim yapmak
A)Deri seçimi yaptınız mı?
B)Makinede kesim için,kesim bıçaklarını hazırladınız mı?
C)Cüzdanın deri, sertleştirme ,besleme, iç gövde ve astar parçaları
kesimini, kesim presinde yaptınız mı?
D)Elde kesim için mukavva kalıplarını deri yüzeyine yerleştirdiniz mi ?
E)Kesim bıçağını keskin bileyerek, elde cüzdan parçalarının kesimini
yaptınız mı?
F)Ana gövdenin kenar tıraşını ve araçlamasını yaptınız mı?
G)Ana gövdeye boş dikiş yapıp, kenarlarını boyadınız mı?
H)Sufleyi astarlayıp, kenar kıvırmalarını yaptınız mı?
L)Orta bölmenin sertleştirmesini yaptınız mı?
M)Orta bölme ile körüğü birleştirdiniz mi?
N)İç gövdeyi sertleştirdiniz mi?
P)İç gövde kenar boyasını yaptınız mı?
Montaj yapmak
A)İç gövdeyi monte takozuna yapıştırdınız mı?
B)Fermuarı takoz üzerine yapıştırdınız mı?
C)Besleme malzemesini takoz üzerine yapıştırdınız mı ?
D)Ana gövdeyi beslemenin üzerine yapıştırdınız mı ?
E) Takozu cüzdanın içinden çıkardınız mı?
F)Sufleyi cüzdanın içine monte ettiniz mi?
G)Cüzdanın son tur dikişini diktiniz mi?
H)Cüzdanın ipliklerini yakarak temizleyip kalite kontrolünü yaptınız mı?
DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
Sorular
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Cevaplar
D
Y
D
D
D
D
Y
D
Y
Y

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
Sorular
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cevaplar
Y
D
D
Y
D
D
D
Y

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
Sorular
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cevaplar
Y
Y
Y
D
Y
D
D
Y
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA
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