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AÇIKLAMALAR 
 

MODÜLÜN KODU 542TGD361 

ALAN Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi 

DAL / MESLEK Saraciye Üretim 

MODÜLÜN ADI Evrak çantası -2 

MODÜLÜN TANIMI 
Evrak çantası montaj yapımı ile ilgili bilgi ve becerilerin 

uygulanarak, öğrenilmesini sağlayan  öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL 
Evrak Çantası-1, Temel Dikiş Makineleri, Tezgah İşlemleri, 

Makinede Dikerek Birleştirme, Sertleştirme-Besleme 

modüllerini başarı ile tamamlamış olmak 

YETERLİK Evrak çantası yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Evrak çantası besleme –sertleştirme ve birleştirme  

aşamalarını öğrenip uygulayarak, evrak  çantası montajını 

yapacaksınız. 

 Amaçlar 

1. Modele uygun olarak, ön ve arka gövde derisinin, 

sertleştirme-besleme ve astarlamasını yapacaksınız. 

2. Modele uygun olarak kapak hazırlayıp, kısa sap 

montajını kaydırmadan yapacaksınız. 

3. Modele uygun ön gövdeyi yapacaksınız 

4. Sağlam aksesuar ve sap montajı yapacaksınız 

EĞİTİM 

ÖĞRETİM 

ORTAMLARI 

VE DONANIMLARI 

Saraciye üretim atelye donanımı,kesimi yapılan evrak çantası 

parçaları ,yapıştırıcı malzemeleri,evrak çantası aksesuarları vb 

saraciye donanımı. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen ölçme 

araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi 

değerlendireceksiniz. 

Öğretmen, modülün sonunda, size ölçme aracı ( test, çoktan 

seçmeli, doğru-yanlış, vb. ) kullanarak modül uygulamaları ile 

kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir. 

AÇIKLAMALAR 
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GİR 
 

Sevgili Öğrenci,  

 

Bu modül ile , evrak çantası montaj yapımı ile ilgili, gerekli bilgi ve becerileri 

kazanmış olacaksınız. Evrak Çantası-1 modülünün devamı olan, Evrak Çantası -2 modülünü 

aldığınızda çantayı tamamlayacaksınız. Evrak çantasının besleme, sertleştirme ve 

astarlamasını yaparak, montaj aşamalarını öğreneceksiniz. 

 

Evrak çantasının yapımında önemli aşamalardan biriside montaj aşamasıdır. Montaj 

yaparken parçalar kaydırılırsa, genel görüntü bozulur. Dikiş net olmaz ve istenilen kalite elde 

edilemez. 

 

Evrak çantanın sap ve kilit montaj yerlerini doğru belirleyip, sağlam monte edilmezse 

de çantanız istediğiniz kalitede olmaz. 

 

Çantanızın istenilen kalitede olması için dikkatli ve titiz bir çalışma yapmanız gerekir. 

Modülde belirtilen uygulamaları eksiksiz yaparak, şık ve kullanışlı bir evrak çantasına sahip 

olabilir ve çantanızı gururla taşıyabilirsiniz. 

 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

Evrak çantası ön ve arka gövde derisinin modele uygun olarak sertleştirme, besleme 

ve astarlamasını yapacaksınız. 

 

 

 

 
 

 Evrak çantası üreten işletmeleri gezip, besleme ve sertleştirme yapım 

aşamalarını inceleyiniz.  

 Evrak çantası dikiminde kullanılan iplik kalınlıklarını ve dikiş aralıkları 

hakkında dikiş yapan kişilerden bilgi edininiz. 

 Kilit çeşitleri hakkında bilgi edininiz. 

 Edinmiş olduğunuz bilgi ve deneyimleri arkadaşlarınız ve öğretmeniniz  ile 

paylaşınız 

 

1. ÖN VE ARKA GÖVDE HAZIRLAMA  
 

Evrak çantasının gövde yapımına ön ve arka gövdeden başlanır. Hazırlanan ön ve arka 

gövde parça üzerine yan körükler,uzun ve kısa sap monte edilir. Ön ve arka gövde, çantanın 

temelini oluşturur. Gövde derilerinin mukavva ile sertleştirmesi,sünger ile beslemesi ve 

astarlaması yapılarak, montaja hazır hale getirilir.  

 

1.1. Ön Gövde Yapma 

 

Evrak çantasının ön kısmının oluşturan parçasıdır. Sertleştirme malzemesinin besleme ile 

kaplanarak,deriye yapıştırılması ve astarlanması ile montaja hazır hale getirilir. 

 

1.1.1. Ön Gövdeye Sertleştirme ve Besleme Yapma 
 

Ön gövde sertleştirme malzemesi olan mukavvanın kenarlarına yapıştırıcı 

sürülür.Besleme malzemesi olarak kesilen sünger, mukavvaya kaydırmadan yapıştırılır 

(Resim 1.1). Ön gövde sertleştirmesine besleme yapılmış olur (Resim 1.2). 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 1.1: Ön gövde mukavvasına süngeri yapıştırma 

 

 
Resim  1.2: Ön gövde beslemesi yapılmış mukavva  

 

Gövde derisinin dört kenarına, tıraşlı kenar ile tıraşsız kenarın ortasına gelecek 

şekilde, yapıştırıcı sürülür (Resim 1.3). 
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Resim 1.3: Ön gövde kenarlarına yapıştırıcı sürme 

 

Besleme yapılan gövde mukavvası, gövde derisine kaydırmadan 

yapıştırılır.Yapıştırma yaparken, tıraşlı kısmın dışta kalmasına dikkat edilir (Resim 1.4). 

 

 
Resim 1.4: Deri ile besleme yapılan mukavvanın birleştirilmesi  

 

Yapıştırılan derinin kenar kısımlarına, el kenarı ile vurularak, yapışması sağlanır 

(Resim 1.5). 
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Resim 1.5: Gövdenin el ile dövülerek yapıştırılması 

 

1.1.2. Ön Kapağa Kilit Altının Takılması 
 

Çanta ağzını kapatma tekniklerinden olan kilit ile kapatma tekniği ile çanta ağzı 

kapatılır. Çanta için seçilen kilidin, çalışıp çalışmadığı kontrol edilir. İsteğe göre şifreli kilit 

seçilebilir. Gövde üzerindeki kilit işaretlerinden (üstten 13 cm, yanlardan ortasını bularak) 

kilit altının tırnakları geçirilerek,  takılır (Resim 1.6) 

 

 
Resim 1.6: Ön Gövdeye Kilit Altının Takılması 

 

Kilit tırnakları arka taraftan çekiçle hafif vurularak, kapatılıp sıkıştırılır (Resim 1.7). 
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Resim 1.7: Kilit tırnaklarının çekiç ile sıkıştırılması 

 

1.1.3. Gövdenin Astarlanması 
 

Ön gövde iç kısmının temiz görünmesi ve daha kullanışlı olması amacı ile astarlanır. 

Astarlama işleminde kumaş astar kullanılır. 

 

1.1.4. Astar Ağzının Sertleştirilmesi 
 

Gövde içinde kullanılacak astarın ağız kısmı rahat kıvrılabilmesi için sertleştirilir. 

Sertleştirmede çok kalın olmadığı için, kasap kağıdı kullanılır. Kasap kağıdına yapışıcı 

sürülür (Resim 1.8). 

 

 
Resim  1.8: Sertleştirme kâğıdına yapıştırıcı sürme  

 

Kasap kâğıdı, gövde astarın ağız kısmına, kıvırma payı dışta kalacak  şekilde 

yapıştırılır (Resim 1.9). 
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Resim  1.9: Astar ağzına sertleştirmeyi yapıştırma  

 

Kasap kâğıdı ile astarın kıvırma payına gelecek şekilde, kıvırmalık yapıştırıcı sürülür 

(Resim 1.10). 

 
Resim 1.10: Astar ağzına kıvırmalık sürme 

 

Kıvrılacak astarın, yuvarlak kısımlarına rahat kıvrılabilmesi için, kesim bıçağı ile 

çeltik atılır (Resim 1.11). 

 



 

 9 

 
Resim  1.11: Astar ağzı yuvarlak kenarlarının çıtlatılması 

 

Astar ağzı kenarları, elde kemik yardımı ile kasap kağıdı üzerine kıvrılır (Resim 1.12). 

Böylece astar ön gövdeye birleşmeye hazır hâle gelir. 

 

 
Resim 1.12: Astar ağzının elde kıvrılması 

 

1.1.5. Astarın Ön Gövdeye Birleştirilmesi 
 

Sertleştirmesi yapılan ön gövde derisi kenarlarına, kartonun da kenarlarına gelecek 

şekilde yapıştırıcı sürülür (Resim 1.13). 
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Resim 1.13: Ön gövde derisi kenarlarına yapıştırıcı sürme 

 

Kenar sertleştirilmesi yapılan astar, ön gövdeye, kaydırmadan, gövde derisinin kenar 

tıraşı dışta kalacak şekilde, yapıştırılır (Resim 1.14). 

 

 
Resim  1.14: Ön gövde derisine astarı yapıştırma 

 

Astarlanan ön gövde derisi kenarlarına, kıvırmalık yapıştırıcı sürülür (Resim 1.15). 
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Resim 1.15: Ön gövde derisine kıvırmalık yapıştırıcı sürme 

 

Ön gövdenin yuvarlak kenarlarına, astar ağzında olduğu gibi, rahat kıvrılması için, 

kesim bıçağı ile çentik atılır (Resim 1.16). 

 

 
Resim  1.16: Ön gövde kenarlarına çeltik atma 

 

Yuvarlak kenarları elde kemik yardımı (Resim 1.18) ile, düz kenarlar da, kenar 

kıvırma makinesinde kıvrılır (Resim 1.17). 
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Resim  1.17: Ön gövde kenarlarını elde kıvırma 

 

Ön gövde derisini astar ile birleştirirken,duble kıvırma tekniği ile de 

birleştirilebilir.Duble kıvırma tekniğinde astar ağzı kıvrılır, gövde deri ağız kısmı da 

kıvrıldıktan sonra, birbiri üzerine yapıştırılır.Diğer deri kenarları, astar üzerine astar ile deri 

birleştirildikten sonra  kıvrılır.Her iki teknik ile de gövde astarlaması yapılabilir. 

 

 
Resim 1.18: Ön gövde kenarlarını makinede kıvırma 

 

Besleme-sertleştirme ve astarlaması yapılan ana gövde kenarlarının, ağız kısmı 

makinede dikilir (Resim 1.19).Dikiş ipliğinin deri ile uyumlu olmasına ve dikiş sıklık 

ayarının yapılmış olmasına dikkat edilir (dikiş sıklığı 1cm’e 2,5 dikiş gelecek şekilde ve 

siper genişliği de 3mm olarak ayarlanır).   
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Resim  1.19: Ön gövde ağzını  makinede dikme 

 

Dikiş işlemi yapılan gövdenin iplikleri yakılarak temizlenir.Böylece ön gövde montaja 

hazır hale gelmiş olur (Resim 1.20). 

 

 
Resim  1.20: Montaja hazır ön gövde 

 

1.2. Arka Gövde Yapımı 
 

Arka gövde, adından da anlaşılacağı gibi,  çantanın arka tarafını oluşturan 

parçadır.Aynı zamanda kapak ile birleştirilen kısmı arka cep olarak kullanılır.Ön gövde de 

olduğu gibi, arka gövdede besleme ,sertleştirme ve astarlama yapılır. 

 

1.2.1. Arka Gövde Sertleştirme 
 

Arka gövde yapımı için, gövde sertleştirmesinde kullanılacak mukavvanın, 4 kenarına 

yapıştırıcı sürülür. Besleme malzemesi olan sünger mukavvaya yapıştırılır. Böylece arka 

gövde sertleştirmesine besleme yapılmış olur (Resim 1.21). 
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Resim 1.21: Besleme yapılmış arka gövde  sertleştirme mukavvası 

 

Arka gövde derisi kenarlarına yapıştırıcı sürülür. Yapıştırıcının tıraşlı yer ile 

tıraşlanmamış - yerin ortasına gelmesine dikkat edilir. Beslemesi yapılan gövde mukavvası 

üzerine, gövde derisi yapıştırılır. 

 

Mukavva kenarlarına yapıştırıcı sürülür. Gövde astarı, mukavva üzerine yapıştırılır 

(Resim 1.22). 

 

 
Resim  1.22: Astarlanmış arka gövde  

 

Orta gövdenin üst kısmına (ağız kısmı) kıvırmalık yapıştırıcı sürülür.Kenar kıvırma 

makinesinde, kıvırmaları yapılır.Kıvırma yapılan ağız kısmı makinede dikilir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

 
Kullanılacak Araç Gereçler  

 

1. Kesimi yapılan ön ve arka gövde deri sertleştirme ve besleme parçaları 

2. Yapıştırıcı ve kutusu  

3. Fırça 

4. Mermer  

5. Kemik 

6. Kenar kıvırma makinesi 

7. Kilit 

8. Makas  

9. Dikiş makinesi 

10. Kilit altı 

11. Çekiç 

12. Kesim bıçağı 

13. Masat ve eye 

 

İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkatte alarak, evrak çantası ön 

gövde besleme- sterleştirme  işlemlerini yaparak, ön ve arka gövdeyi birleştirmeye hazır hale 

getiriniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Gövde sertleştirme mukavvası 

kenarlarına yapıştırıcı sürünüz. 

 Mukavvaya süngeri yapışırınız. 

 Ön gövde derisi kenarlarına yapıştırıcı 

sürünüz. 

 Sap içi derisine ve salpasına yapıştırıcı 

sürünüz. 

 Mukavvayı sünger içte kalacak şekilde, 

deriye yapıştırınız. 

 Kenarların iyice yapışması için el kenarı 

ile hafifçe, kenarlara vurunuz. 

 Çanta alt kilidini ön gövdeye 

tırnaklarından geçiriniz. 

 Kilit tırnaklarını arka tarafından açarak, 

sıkışması için çekiç ile vurunuz. 

 Kasap kağıdının kenarlarına yapıştırıcı 

sürünüz. 

 Kasap kağıdını gövde astar ağzına 

yapıştırınız. 

 Yapıştırıcı sürme işlemini mermer 

üzerinde yapınız. 

 Mukavvaya süngeri yapıştırırken ortalı 

olmasına dikkat ediniz. 

 Gövde derisi kenarlarına yapıştırıcıyı 

derinin tıraşlı ve tıraşsız yerin kenarına 

gelecek şekilde ince sürünüz. 

 Derinin mukavvaya iyice yapıştığından 

emin olunuz. 

 Kilidi takarken, işaretli yerin doğru 

olduğundan emin olunuz. 

 Çekiç ile tırnakları sıkıştırırken deriye 

ve kilide zarar vermemeye özen 

gösteriniz. 

 Gövde astarına kasap kağıdını 

yapıştırırken, astarın kirlenmemesine 

özen gösteriniz. 

 Astarın rahat kıvrılması için köşelere 

çeltik atmayı unutmayınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Astarın köşelerine kesim bıçağı ile çeltik 

atınız. 

 Astarın kenarlarına kıvırmalık yapıştırıcı 

sürünüz. 

 Astarın kenar kıvırmasını yapınız. 

 Ön gövde deri kenarlarına yapıştırıcı 

sürünüz. 

 Gövde astarını ön gövde üzerine 

yaptırınız. 

 Ön gövde deri köşelerine çeltik atınız. 

 Deri kenarlarına kıvırmalık yapıştırıcı 

sürünüz. 

 Deri kenarlarına elde ve makinede 

kıvırma yapınız. 

 Gövde derisi ağız kısmını makinede 

dikiniz. 

 
 Arka gövde sertleştirme mukavvası 

kenarlarına yapıştırıcı sürünüz. 

 Mukavvaya sünger yapıştırınız. 

 Arka gövde deri kenarlarına yapıştırıcı 

sürünüz ve mukavva deriye yapıştırınız. 

 Arka gövde astarının kenarlarına 

yapıştırıcı sürünüz ve astar, mukavva 

üzerine gelecek şekilde, gövdeye 

yapıştırınız. 

 Arka gövdenin ağız kısmına kıvırmalık 

yapıştırıcı sürünüz ve kenar kıvırması 

yapınız.  

 Kıvırma yapılan kenar makinede dikiniz. 

 

 Kıvırmalık yapıştırıcıyı ince sürmeye 

özen gösteriniz. 

 Astarın kenar kıvırmasını yaparken 

köşelerin kat yapmamasına özen 

gösteriniz. 

 Astarı gövde üzerine ortalayarak 

yapıştırmaya özen gösteriniz. 

 Derinin rahat kıvrılması için köşelere 

çeltik atarken, fazla kesmemeye dikkat 

ediniz. 

 Kenar kıvırmaların düzgün olmasına 

özen gösterin. 

 Makine dikişinin ürünün kalitesini 

direk etkileyeceğini unutmayınız. 

 Dikiş yapmaya başlamadan önce, iplik 

kalınlığını ve makinenin sıklık ayarını 

kontrol etmeyi unutmayınız 

 Dikişi kaydırmadan yapınız. 

 Yapıştırıcının kuruma süresini 

unutmayınız. 

 Süngeri gövdeye ortalayarak 

yapıştırınız. 

 Mukavvayı deriye yapıştırırken, 

kenarlarda kalan payın eşit olmasına 

dikkat ediniz. 

 Astarı gövdeye yapıştırırken, kenar 

tıraş paylarına gelmemesine dikkat 

ediniz. 

 Kenar kıvırmalarının düzgün olmasına 

dikkat ediniz. 

 Makine dikişini kaydırmadan yapmaya 

dikkat ediniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

A. ÖLÇME SORULARI 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız 

 

1. (    )Gövde yapımında besleme malzemesi olarak tela kullanılır. 

2. (    )Ön gövde astar ağzı sertleştirmesinde kasap kağıdı kullanılır. 

3. (    )Astar ağzı, astarın rahat yapıştırılması için sertleştirilir. 

4. (    )Gövde astarı suni deriden yapılır 

5. (    )Çanta kilidinin alt parçası, ön gövdeye takılır. 

6. (    )Çanta üst kilidinin çanta montajı yapıldıktan sonra takılır. 

7. (    )Çanta ön gövde ağız kısmına makine dikişi yapılır. 

8. (    )Gövde derilerine besleme, sertleştirme ve astarlama işlemleri yapılır. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız konularla ilgili öğrenme faaliyetlerini 

tekrarlayınız. Tamamı doğru ise uygulama testine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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B. UYGULAMALI TEST  
 

 

Aşağıda listelenen ölçütlerin her birini gözleyemediyseniz HAYIR,  gözlediyseniz 

EVET şeklinde karşısındaki kutucuğa (X)’le işaretleyiniz. 

 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Gövde sertleştirme mukavvası kenarlarına 

yapıştırıcı sürdünüz mü? 

  

2. Mukavvaya süngeri kaydırmadan yapıştırdınız 

mı? 

  

3. Ön gövde derisi kenarlarına yapıştırıcı sürdünüz 

mü?  

  

4. Mukavvayı sünger içte kalacak şekilde, deriye 

yapıştırınız mı?  

  

5. Kenarların iyice yapışması için el kenarı ile 

hafifçe, kenarlara vurunuz mu? 

  

6. Çanta alt kilidini ön gövdeye, işaretlere dikkat 

ederek, tırnaklarından geçiriniz mi? 

  

7. Kilit tırnaklarını arka tarafından açarak, 

sıkışması için çekiç ile vurdunuz mu? 

  

8. Kasap kağıdının kenarlarına yapıştırıcı sürdünüz 

mü? 

  

9. Kasap kağıdını gövde astar ağzına kaydırmadan 

yapıştırınız mı? 

  

10. Astarın kenarlarına kıvırmalık yapıştırıcı 

sürdünüz mü? 

  

11. Astarın kenar kıvırmasını düzgün yaptınız mı?   

12. Ön gövde deri kenarlarına yapıştırıcı sürdünüz   
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mü? 

13. Gövde astarını ön gövde üzerine kaydırmadan 

yapıştırdınız mı? 

  

14. Ön gövde deri köşelerine çeltik attınız mı?    

15. Deri kenarlarına kıvırmalık yapıştırıcı sürdünüz 

mü? 

  

16. Deri kenarlarına elde ve makinede düzgün 

kıvırma yaptınız mı? 

  

17. Gövde derisi ağız kısmını makinede 

kaydırmadan diktiniz mi? 

  

18. Arka gövde sertleştirme mukavvası kenarlarına 

yapıştırıcı sürdünüz mü? 

  

19. Mukavvaya süngeri ortalayarak yapıştırdınız mı?   

20. Arka gövde deri kenarlarına yapıştırıcı sürüp, 

deriyi mukavvaya yapıştırınız mı? 

  

21. Arka gövde astarının kenarlarına yapıştırıcı 

sürüp, astar mukavva üzerine gelecek şekilde, 

gövdeye yapıştırınız mı? 

  

22. Arka gövdenin ağız kısmına kıvırmalık 

yapıştırıcı sürüp, kenar kıvırmasını yaptınız mı? 

  

23. Kıvırma yapılan kenarları makinede 

kaydırmadan diktiniz mi? 

  

 

DEĞERLENDİRME 

 
Cevaplarınızı kontrol ederek kendinizi değerlendiriniz, “HAYIR” yanıtlarınız var ise 

bu yanıtlarınızla ilgili konuyu tekrarlayınız. Tamamı EVET ise diğer öğrenme faaliyetine 

geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 
Evrak çantasının kapağını modele uygun hazırlayıp, kısa sapın kaydırmadan montajını 

yapacaksınız. 

 

 

 

 

 

 Evrak çantası sap modelleri ile ilgili dergi, katalog ve broşürleri inceleyiniz. 

 Çanta sapı yapan kişilerden, sap montajı ve çanta parçalarının birleştirme 

teknikleri ile ilgili ön bilgi edininiz.  

 Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınız ile paylaşınız. 

 

2. KISA SAP MONTAJI 
 

2.1. Kapak Hazırlama 
 

Kapak üzerine kısa sap monte edilir.Kısa sapın monte edileceği kapağın beslemesi, 

salpa ile yapılır. Salpa, aynı zamanda çanta sap kısmının kopmalara ve sarkmalara karşı 

dayanıklı olmasını sağlar. 

 

Kapak beslemesi olan salpaya, bütün olarak yapıştırıcı sürülür.Salpa, ön gövde kapak 

derisinin çeltikli yerinden başlanarak  yapıştırılır (Resim 2.1). 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim  2.1: Kapağa salpa yapıştırma  

 

Kapakta kullanılacak, sertleştirme mukavvasının kenarlarına yapıştırıcı 

sürülür.Yapıştırıcının üzerine gelecek şekilde, besleme süngeri yapıştırılır.  

 

Kapak derisine, salpanın bitiş yerinden başlanarak, derinin 4 kenarına, tıraşlı kısma 

değmeyecek şekilde yapıştırıcı sürülür. Beslemesi yapılan mukavva, ön kapak derisi üzerine, 

yapıştırıcı sürülen yere yapıştırılır (Resim 2.2). Tıraşlı kenarın dışta kalmasına dikkat edilir. 

 

 
Resim  2.2: Kapağa mukavva yapıştırma 

 

Kapağa yapıştırılan salpasının, karton yapıştırılmayan diğer kenarına, salpanın bitiş 

noktasından itibaren ince yapıştırıcı sürülür.Kapak astarı yapıştırıcı sürülen yere, salpanın 

kenarından başlayarak yapıştırılır (Resim 2.3). 
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Resim 2.3: Ön kapağa astar yapıştırma 

 

Kapak ile astarın birleştiği yer, derinin düz yüzeyinden makinede dikilir (Resim 2.4). 

 

 
Resim 2.4: Astarın kapağa dikilmesi 

 

2.2. Kapak İle Arka Gövdeyi Birleştirme 
 

Kapak kenarına dikilen astar üzerine daha önce hazırlanan arka gövde birleştirilir. İki 

parçanın birleştiği ağız kısmı, aynı zamanda çantanın arka cebini de oluşturur (Resim 2.5). 
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Resim 2.5: Evrak çantasının arka cep parçası 

 

Kapak astarın üç tarafına (deri ile birleştirilen kenar hariç) kıvırmalık yapıştırıcı 

sürülür. Arka gövde derisi, astar üzerine yapıştırılır.Yapıştırma sadece kenarlarda 

yapılır.Astarın iç kısmı deriye yapıştırılmaz.Deri ile star arası cep olarak kullanılır.  

 

Parçaların kıvırma yerlerinin birbirini takip edecek şekilde, yapışmasına dikkat edilir 

(Resim 2.6.). Kenarları tam birleştirdikten sonra, iyice yapışması için hafif çekiçlenir. 

 

 
Resim 2.6: Arka gövde ile kapağın birleşmesi 

 

2.3. Sap Çakma 
 

Kapak üzerine kapak sap montaj kalıbı yerleştirilir (Resim 2.7). Kısa sap tutacına 

yapıştırıcı sürülür. Kalıbın kesik olan kısmına tutamaçlar yapıştırılır.Tutamaçları 

yapıştırırken, kalıbın deri üzerinden kaymamasına dikkat edilir.Kalıp deri üzerinden kayarsa, 

sap çantaya doğru montaj edilemez.  
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Resim  2.7: Kapağa sapı yerleştirme 

 

Yapıştırılan tutamaçlar, makinede dikilir (Resim 2.8). Dikiş yaparken tutamaçların 

kaymamasına dikkat edilir.Her iki tutamaç da dikilerek, kapak kısmına saplar monte edilir. 

(Resim 2.9.). 

 

 
Resim  2.8: Makinede kısa sap dikimi  



 

 25 

 
Resim 2.9: Sap montajı  

 

Sap tutamacı üzerinde trok çakmak için, trok delikleri delinir. Delikler sap tutamacının 

birleşme halkası dibinden halkaya gelmeyecek şekilde, 4’lük delme çivisi ile açılır (Resim 

2.10).  

 

 
Resim 2.10: Sap tutamacına trok deliği delme 

 

Delinen yerlere trok, trok sıkma aparatı ile sıkılarak çakılır (Resim 2.11). Kapağın 

yuvarlak kenarlarına kıvırmalık yapıştırıcı sürülür. Yapıştırıcı sürülen kenarlar elde kemik 

yardımı ile katlamadan kıvrılır. 
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Resim  2.11: Trok çakılmış sap tutkacı 

 

2.4. Kapak İçi Hazırlama  
 

Kapak içi kapak ile birleştirilerek, kapağın iç kısmının temiz görünmesini sağlar ve 

kapağa destek verir (Resim 2.12). Kapak derisine ve sertleştirme mukavvasının düz alt  

kenarı hariç, diğer üç kenarına yapıştırıcı sürülür.Kapak içi derisi mukavvaya 

yapıştırılır.Yuvarlak kenarlarına kıvırmalık yapıştırıcı sürülür ve elde kenar kıvırması yapılır. 

Kapağın sadece yuvarlak kenarları kıvrılır  

 

 
Resim  2.12: Kapak  

 

2.5. Kapak ile Kapak İçini Birleştirme 
 

Kapak ile birleştirilen arka gövdenin kıvırma kenarlarına yapıştırıcı sürülür (Resim 

2.13). Kenar kıvırması yapılır. Hazırlanan kapak içi dersinin bütün kenarlarına da yapıştırıcı 

sürülür ve kapağa tam kenarları örtüşecek şekilde yapıştırılır (Resim 2.14). 
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Resim  2.13: Arka gövde kenarlarına yapıştırıcı sürme 

 

 
Resim 2.14: İç kapak ile birleştirilmiş kapak 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

 

 
Kullanılacak Araç Gereçler  

 
1. Kısa sap 

2. Sap halkaları 

3. Fırça 

4. Mermer  

5. Kemik 

6. Çekiç 

7. Kilit altı 

8. Yapıştırıcı ve kutusu 

9. Dikiş makinesi 

10. Kıvırma makinası 

11. Delme çivisi (4 lük) 

12. Trok ve trok sıkma çivisi veya makinesi 

 

İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkatte alarak,  kapak içini 

montajını yapıp kapağı  montaja hazır hale getiriniz 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kapak salpası kenarlarına yapıştırıcı 

sürünüz.  

 Kapak dersinin çeltikli kısmından 

başlayarak, salpayı deriye yapıştırınız. 

 Kapak sertleştirmesinde kullanılacak 

mukavvanın kenarlarına yapıştırıcı 

sürünüz. 

 Mukavvayı kapak derisinin tıraşlı kısmı 

dışta kalacak şekilde yapıştırınız. 

 Kapak dersinin düz kenarlarına salpanın 

bitiminden itibaren yapıştırıcı sürünüz. 

 Kapak astarını yapıştırıcı sürülen yere 

yapıştırınız. 

 Astarın yapıştırılan kenarını , derinin düz 

yüzünden makinede dikiniz. 

 Astar kenarlarına yapıştırıcı sürünüz. 

 Astarın kenarlarına arka gövdeyi 

yapıştırınız. 

 Sap montajı için sap montaj mukavvasını 

kapak deriye yerleştiriniz. 

 Sap halkasını daha önce takmadıysanız, 

 Yapıştırıcı sürme işlemini mermer 

üzerinde yapmaya dikkat ediniz. 

 Salpayı işaretlere dikkat ederek 

yapıştırınız. 

 Yapıştırıcının kuruma süresine dikkat 

ediniz. 

 Mukavvayı yapıştırırken kenarlardaki 

payın  eşit  kalmasına dikkat ediniz. 

 Astarı deriye yapıştırırken 

kaydırmamaya özen gösteriniz. 

 Makinenin sıklık ayarını ve iplik 

kalınlığı kontrolünü yapmayı 

unutmayınız. 

 Astara yapıştırıcıyı kenarlarına ve ince 

tabaka halinde sürmeye özen 

gösteriniz. 

 Astar ile derinin orta kısmının 

yapışmamasına dikkat ediniz 

 Sap montaj kalıbını yerleştirirken, 

kaydırmamaya dikkat ediniz. 

 Tutamaca yapıştırıcı sürerken kenarlara 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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halkayı takarak, tutamaç ile sapı 

birleştiriniz. 

 Tutamaç içlerine yapıştırıcı sürünüz. 

 Tutamaçları, kapak montaj mukavvasının 

sap yerine yapıştırınız. 

  Tutamaçların kenarlarından makinede 

dikiniz. 

 Trok deliklerini deliniz 

 Troğu çekiç ile tutamaca çakınız. 

 Kapak içi mukavvasının kenarlarına 

yapıştırıcı sürünüz. 

 Mukavvayı kapak içi derisi iç kısmına 

yapıştırınız. 

 Kapak derisi kenar tıraş kısımlarına 

yapıştırıcı sürünüz. 

 Kapak içi kenarlarını elde kemik yardımı 

ile kıvırınız. 

 Astarlanan arka gövde deri  kenarlarına 

ince yapıştırıcı sürünüz.. 

 Gövdenin kenar kıvırması yapınız 

 Kapak içinin kenarlarına yapıştırıcı 

sürünüz. 

 Kapak içini kapak üzerine yapıştırınız.. 

 

 

taşmamasına özen gösteriniz 

 Makinede tutamaçları dikerken 

kaymamasına dikkat ediniz 

 Trok deliklerini dikiş yerinin 1 cm 

içerisinden deliniz. 

 Trok çakarken çekicin kaza risklerine 

karşı dikkatli olunuz. 

 Mukavvayı deri kenarlarında eşit pay 

kalacak şekilde yapıştırınız 

 Yapıştırıcı kutusunun kapağını kapalı 

tutmaya özen gösteriniz. 

 Kenar kıvırması yaparken kıvırmaların 

pili yapmamasına dikkate ediniz. 

 Yapıştırıcı sürerken astara 

değmemesine özen gösteriniz. 

 Kenar kıvırmasının düzgün olmasına 

dikkat ediniz. 

 Kenar kıvırmaları tam yuvarlak 

olmasına dikkat ediniz. 

 Kapak içi ile kapağın, tam örtüşerek, 

yapışmasına dikkat ediniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME  
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

 

Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak 

ölçünüz. 

 

A. ÖLÇME SORULARI 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız 

 

1. (    )Arka gövde derisine sertleştirme yapılmaz. 

2. (    )Kapak, kapak içi ile birleştirilerek montaja hazırlanır. . 

3. (    )Kısa sap, çanta kapağına monte edilir. 

4. (    )Kısa sap tutamacı trok delikleri, 8’lik delme çivisi ile delinir.. 

5. (    )Sap derisini tutamaç ile birleştirmede metal halka kullanılır. 

6. (    )Kapağa dikilen astar, cep bölmesi olarak da kullanılır. 

7. (    )Kısa sap çantaya dikilerek ve trok çakılarak sabitlenir.  

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız konularla ilgili öğrenme faaliyetlerini 

tekrarlayınız. Tamamı doğru ise uygulama testine geçiniz. 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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B. UYGULAMALI TEST  
 

Gerekli araç gereci sağlayarak, evrak çantası ön ve arka gövdesinin sertleştirme ve 

beslemesini yapıp, kapak ve kapak içini hazırlayarak, kısa sap ve kapak montajını yapınız. 

Bu uygulamayı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz. 
 

Aşağıda listelenen ölçütlerin her birini gözleyemediyseniz HAYIR,  gözlediyseniz 

EVET şeklinde karşısındaki kutucuğa (X) le işaretleyiniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Kapak salpası kenarlarına yapıştırıcıyı 

taşırmadan sürdünüz mü? 

  

2. Kapak dersinin çeltikli kısmından başlayarak, 

salpayı deriye yapıştırdınız mı? 

  

3. Kapak sertleştirmesinde kullanılacak 

mukavvanın kenarlarına yapıştırıcı sürdünüz 

mü? 

  

4. Mukavvayı kapak derisinin tıraşlı kısmı dışta 

kalacak şekilde yapıştırdınız mı? 

  

5. Kapak dersinin düz kenarlarına salpanın 

bitiminden itibaren yapıştırıcı sürdünüz mü? 

  

6. Kapak astarını yapıştırıcı sürülen yere 

kaydırmadan yapıştırdınız mı? 

  

7. Astarın yapıştırılan kenarını, derinin düz 

yüzünden makinede kaydırmadan diktiniz mi? 

  

8. Astar kenarlarına iç kısma taşırmadan, yapıştırıcı 

sürdünüz mü? 

  

9. Astarın kenarlarına arka gövdeyi yapıştırdınız 

mı?  

  

10. Sap montajı için, sap montaj mukavvasını kapak 

deriye yerleştirdiniz mi? 

  

11. Sap halkasını daha önce takmadıysanız, halkayı 

takarak, tutamaç ile sapı birleştiriniz mi? 
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12. Tutamaç içlerine, kenarlara taşırmadan, 

yapıştırıcı sürdünüz mü? 

  

13. Tutamaçları, kapak montaj mukavvasının, sap 

yerine yapıştırdınız mı? 

  

14. Tutamaçların kenarlarından makinede 

kaydırmadan diktiniz mi? 

  

15. Trok deliklerini 4’lük delme çivisi ile deldiniz 

mi? 

  

16. Troğu çekiç ile tutamaca çaktınız mı?   

17. Kapak içi mukavvasının kenarlarına yapıştırıcı 

sürdünüz mü? 

  

18. Mukavvayı kapak içi derisi iç kısmına 

kaydırmadan yapıştırdınız mı? 

  

19. Kapak derisinin kenar tıraş kısımlarına 

yapıştırıcı sürdünüz mü? 

  

20. Kapak içi kenarlarını elde kemik yardımı ile pili 

yapmadan kıvırdınız mı? 

  

21. Astarlanan arka gövde deri kenarlarına ince 

yapıştırıcı sürdünüz mü? 

  

22. Gövdenin kenar kıvırmasını yaptınız mı?   

23. Kapak içinin kenarlarına yapıştırıcıyı taşırmadan 

sürdünüz mü? 

  

24. Kapak içini kapak üzerine tam birbiri ile 

örtüşecek şekilde yapıştırdınız mı? 

  

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı kontrol ederek kendinizi değerlendiriniz, “HAYIR” yanıtlarınız var ise 

bu yanıtlarınızla ilgili konuyu tekrarlayınız. Tamamı EVET ise diğer öğrenme faaliyetine 

geçiniz 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

 
 

 

Orta bölme, körük ve dip parçalarını hazırlayıp, kaydırmadan birleştirerek, modele 

uygun ön gövdeyi yapacaksınız. 

 

 

 

 

 Evrak çantası üretimi yapan işletmeleri gezerek, evrak çantası montaj 

aşamalarını inceleyiniz 

 Evrak çantası montaj aşamaları hakkında montaj yapan kişilerden ön bilgi 

edininiz. 

 Deri parçaları üzerinde dikiş çalışması yapınız. 

 Edinmiş olduğunuz bilgileri arkadaşlarınız ile paylaşınız. 

 

3. ORTA BÖLME HAZIRLAMA 
 

Orta bölmenin, körük ve dip parçaları hazırlanıp, işlem sırasına göre birleştirilerek, ön 

gövde ile montajı yapılır.  

 

3.1. Orta Bölme Yapma 
 

Orta bölme, çantanın iç kısmını bölmek için kullanılan ara bölme parçasıdır.Orta 

bölme parçası sertleştirme kartonunun astarlanması ve kenarına faça  deri geçirilmesi  ile 

hazırlanır. 

3.1.1. Orta Bölmeyi Astarlama 

 
Orta bölmeyi astarlamak için mukavvanın yüzeyine solüsyon sürülür. Orta bölme 

astarı mukavva üzerine, kaydırmadan yapıştırılır (Resim 3.1). 

 

Mukavvanın diğer yüzüne de solüsyon sürülerek, astar yapıştırılır. Orta parça 

mukavvasının iki yüzü de astarlanmış olur.  

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

AMAÇ 

AMAÇ 
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Resim  3.1: Orta Bölme Mukavvasını Astarlama 

 

3.1.2. Orta Bölmeye Faça Dikme 
 

Faça, astarlanmış orta bölme mukavvanın ağız kısmına dikilen deri parçasıdır. Faça 

derisi, bölmenin ağız kısmının yıpranmasını engeller ve güzel görünmesini sağlar. 

 

Faça derisinin kenar kıvırması hariç, iç kısmına yapıştırıcı sürülür (Resim 3.2). 
 

 
Resim  3.2: Faça derisine yapıştırıcı sürme 

 

Astarlanan orta bölme parçasının ağız kısmına,  faça derisi kenar kıvırmalar dışta 

kalacak şekilde yapıştırılır (Resim 3.3). 
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Resim  3.3: Façayı orta bölmeye yapıştırma 

Faça derisinin astara yapıştırılan kenarlarına kıvırmalık yapıştırıcı sürülür. Yapıştırıcı 

sürülen kenarlar makinede kıvrılır (Resim 3.4). 

 

 
Resim  3.4: Faça derisini makinede kıvırma 

 

Kenar kıvırması yapılan orta parça faça derisinin alt ve üst kenarları makinede dikilir 

(Resim 3.5). 
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Resim  3.5: Façanın kenar dikişini yapma 

 

Kenar dikişi yapılan orta bölme parçası montaja hazır hale gelmiş olur (Resim 3.6). 
 

 
Resim  3.6: Montaja hazır orta bölme  

 

3.2. Körük Hazırlama 
 

Körük, çantaya hacim vermek için kullanılan parçadır. Körük, modele göre, çantanın 

sadece yan kısımlarında, çanta tabanında ya da her ikisinde de bulunabilir.Modülde yapılan 

evrak çantasında, sadece yanlarda körük kullanılmıştır. 

 

Kenar ve orta tıraşı yapılan körük deriye ve astarına kıvırma paylarına gelmeyecek 

şekilde, solüsyon sürülür. Astar, körük derisine yapıştırılır. 

 

Astarlanan  körüğün çeltik atılan kenarı (taban kısmı) hariç, diğer üç kenarına 

kıvırmalık yapıştırıcı sürülür.Körüğün düz kenarları kıvırma makinesinde kıvrılır (Resim 

3.7). 
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Resim 3.7: Körük kenarlarını makinede kıvırma 

 

Körüğün yuvarlak kenarları elde kesim bıçağının ucu ile dikkatlice, küçük pililer 

yapılarak, kıvrılır (Resim 3.8).Pili yapılan kenarlar kemik yardımı ile yatırılarak 

yapıştırılır.Böylece yuvarlak kenarlar köşe yapmadan, tam yuvarlak kıvrılmış olur. 

 

 
Resim 3.8: Körük köşelerini elde kıvırma 

 

Körüğün ağız kısmı (kısa kenarı ) kıvrılan yerden makinede dikilir. Diğer körük de 

aynı şekilde hazırlanarak dip ile birleştirmeye hazır hâle getirilir. 

 

3.3. Dip Hazırlama 
 

Dip parça, çantanın taban kısmıdır. Astarlanarak hazırlanır. Dip deriyi astarlamanın 

amacı, içinin temiz gözükmesi ve deriye destek vermektir. 

 

Dip deri parçasını hazırlamak için, astara ve deriye solüsyon sürülür. Astar, deriye 

yapıştırılır.Bütün kenarlarına kıvırmalık yapıştırıcı sürülür (Resim 3.9). 
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Resim 3.9: Astarlanmış dip deri 

 

Kenar kıvırma makinesinde, kenar kıvırmaları yapılır.Dip parça diğer parçalarla 

birleştirmeye hazır hale gelmiş olur. 

 

3.4. Dip Deriyi Körük ve Orta Bölme ile Birleştirme 
 

Dip deri ile körük önce birleştirilir sonra birleştirilen parçalarla orta bölme birleştirilir. 

Birleştirme işlemini yaparken, kenarların tam örtüşmesine dikkat edilir.  

 

Dip deriyi körük ile birleştirmek için, dip derinin kısa yanlarına kıvırmanın üstüne 

gelecek şekilde, fırçayı aşağı çektirerek, yapıştırırcı sürülür. Körüğe de iki çeltik arasına 

gelecek şekilde, deri yüzeyinden 3 mm genişliğinde yapıştırıcı sürülür (Resim 3.10). Körüğe 

yapıştırıcı sürerken çeltiklere yapıştırıcı değmemesi için, çeltik uçları yukarı kaldırılır. 

 
Resim  3.10: Körük çeltik aralarına yapıştırıcı sürme 

 

Dip deri, körüğün yapıştırıcı sürülen iki çeltik arasına gelecek şekilde yapıştırılır 

(Resim 3.11). Körük ile dip parçanın birleştirilen kısmı makinede dikilir. Aynı işlem diğer 

körük için de yapılır. 
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Resim  3.11: Körük ile dip deriyi birleştirme 

 

Körük ile orta bölmeyi birleştirmek için, körük ortasına (orta tıraşının üstüne) gelecek 

şekilde yapıştırıcı sürülür. Körük, orta parça kenarını saracak şekilde yapıştırılır (Resim 

3.12). 

 

 
 

Diğer körük için de aynı işlemler yapılır. Yapıştırılan körüklerin orta parça ile birleşen 

kenarları makinede dikilir. Böylece dip, körük ve orta bölme birleşmiş olur (Resim 3.13). 
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Resim  3.13: Birleşmiş körük, dip deri ve orta bölme 

 

Körük yanlarına uzun sap takmak için 4’lük delme çivisi ile delik açılır. Körüğün ağız 

kısmından aşağı doğru 6 cm yanlardan da 1 cm işaretlenir. İkisinin kesiştiği yer delinir 

(Resim 3.14). İstenirse uzun sap bu aşamada takılabilir. Modülde çantanın son montajı 

aşamasında uzun sap montajı yapılacaktır. 

 

 
Resim  3.14: Delik açma  

 

3.5. Orta Bölmenin Ön Gövde ile Birleştirilmesi 
 

Körük ve dip parça ile birleştirilen orta bölme daha önce hazırlanan  ön gövde ile de 

birleştirilir.Birleştirme için, ön gövdenin ağız kısmı hariç,diğer kenarlarına,  fırça aşağı 

çekerek yapıştırıcı sürülür (Resim 3.15). Böylece yapıştırıcının astara değmemesi sağlanmış 

olur.  
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Resim  3.15: Ön gövde kenarlarına yapıştırıcı sürme 

 

Orta bölmenin körük kıvırmalarına ve dip parçanın kenar kıvırmalarına yapıştırıcı aynı 

şekilde sürülür (Resim 3.16). 

 

 
Resim  3.16: Körük kenarlarına yapıştırıcı sürme 

 

Körük ağız kısmından başlayarak, ön gövde ağzı ile tam örtüşecek şekilde,ön gövde 

ile orta gövde yapıştırmaya başlanır. 

 

Körüğün birer kanadı ile de ön gövde birleştirilir.Dip kenarları birleştirirken, çeltikli 

kısmın ön gövdeye tam oturmasına dikkat edilir (Resim 3.17). 
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Resim 3.17: Ön gövdenin dip ile birleştirilmesi 

 

Birleştirilirken kenarların tam karşılıklı gelerek, örtüşmesine dikkat edilir (Resim 

3.18). 

 

 
Resim  3.18: Ön gövdenin körük ile birleştirilmesi 

 

Birleştirilen kenarlar makinede dikilir (Resim 3.19).Makine dikişinin düzgün olmasına 

dikkat edilir. Düzgün olmayan dikiş çantanın görünümünü bozacak ve kalitesini 

düşürecektir. 
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Resim  3.19: Birleştirilen parçaların makinede dikimi 

 

Dikişleri tamamlanan çantanın iplikleri yakılır. Çanta diğer arka parça ile montaj 

yapmaya hazır hâle gelmiş olur (Resim 3.20). 

 

 
Resim  3.20: Montaja hazır ön gövde 
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Kullanılacak Araç Gereçler  

 

1. Dip, körük ve orta bölme deri, astar ve mukavva parçaları 

2. Kesim bıçağı 

3. Mermer 

4. Yapıştırıcı kutusu 

5. Fırça 

6. Kenar kıvırma makinesi 

7. Dikiş makinesi 

8. Kemik 

9. 9-Yapıştırıcı 

10. Çekiç 

11. Delme çivisi veya makinesi 

12. Çakmak 

 

 İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak, evrak 

çantası orta bölme, dip ve körük parçalarını hazırlayıp birleştirerek, ön gövdeyi 

montaja hazırlayınız. 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Orta bölme mukavvasının yüzeyine 

solüsyon sürünüz. 

 Astarı mukavva yüzeyine yapıştırınız. 

 Mukavvanın diğer yüzeyine de 

yapıştırırcı sürerek, astar yapıştırınız. 

 Ağız faça derisine yapıştırıcı sürünüz. 

 Faça dersini astarlanan mukavva kenarına 

yapıştırınız.. 

 Faça tıraş kenarına yapıştırıcı sürünüz. 

 Faça kenarını kıvırınız. 

 Kenar kıvırması yapılan faça derisinin alt 

ve üst kenarını dikiniz. 

 Körük derisine yüzeyine yapıştırıcı 

sürünüz. 

 Astarı, körük kenar tıraşı dışta kalacak 

şekilde yapıştırınız. 

 Körük kenar tıraşlarına yapıştırıcı 

sürünüz. 

 Düz kenarlar kıvırma makinesinde 

kıvırınız. 

 Solüsyonu sürerken, pürüzsüz olmasına 

dikkat ediniz. 

 Astarı yapıştırırken, arasında hava 

kalmaması için eliniz ile sıvazlayınız 

 Astarı mukavvanın diğer yüzüne de 

yapıştırmayı unutmayınız. 

 Faça derisi kenar tıraşına, yapıştırıcı 

sürmeyiniz. 

 Faça dersini mukavvaya tıraşlı kenarı 

dışta kalacak şekilde yapıştırınız. 

 Faça derinsi astarın üzerine gelecek 

şekilde kıvırınız. 

 Körüğe yapıştırıcı sürerken, kenar 

tıraşına sürmemeye özen gösteriniz 

 Astarın muntazam yapışmasına özen 

gösteriniz. 

 Yapıştırıcının astara değmemesine özen 

gösterilir. 

 Köşe kıvırmasını kesim bıçağı ile 

yaparken, deriye zarar vermemeye özen 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Yuvarlak köşeler kesim bıçağının ucu ile 

kıvırınız. 

 Körüğün ağız kısmını (kısa kenar) 

makinede dikiniz 

 Aynı işlemleri diğer körük içinde yapınız. 

 Dip deri yüzeyine yapıştırıcı sürünüz. 

 Dip deriye astarı yapıştırınız. 

 Dip deri kenar kıvırmalarını yapınız. 

 Dip derinin  kısa yanlarına kıvırmanın 

üstüne gelecek şekilde yapıştırıcı 

sürünüz. 

 Körük taban kenarlarına,  iki çeltik 

arasına gelecek şekilde yapıştırıcı 

sürünüz. 

 Dip deriyi, körüğün iki çeltik arasına 

yapıştırınız. 

 Yapıştırılan yerden makine dikişi yapınız. 

 Körük ve dip ortasına yapıştırıcı sürünüz. 

 Orta bölme parçasını körük kenarından 

başlayarak, yapıştırınız.  

 Yapıştırılan kenarları makinede dikiniz. 

 Körük yanlarına uzun sap takmak için 4’ 

lük delme çivisi ile delik açınız. 

 Ön  gövdenin ve orta bölmenin  ağız 

kısmı hariç,diğer kenarlarına yapıştırıcı 

sürünüz. 

 Ön gövde ile orta bölmeyi körükten 

başlayarak birleştiriniz. 

 Birleştirilen kenarların makine dikişini 

yapınız. 

 İpliklerini temizleyiniz. 

 

 

gösteriniz. 

 Kıvırma yaparken pili olmamasına 

özen gösteriniz. 

 Makine dikişi yaparken kaydırmadan 

dikmeye dikkat ediniz. 

 Yapıştırıcıyı tıraşlı kısma sürmemeye 

özen gösteriniz. 

 Kenar kıvırmalık yapıştırıcıyı,astara 

yapıştırıcı değmemesi için fırçayı aşağı 

çektirerek sürünüz. 

 Kenar kıvırmaların düzgün olmasına 

özen gösteriniz. 

 Dip deriye yapıştırıcıyı 3mm’den 

sürmeye özen gösteriniz 

 Çeltiklere yapıştırıcı değmemesine 

özen gösteriniz. 

 Dip deriyi yapıştırırken kaydırma 

yapmamaya özen gösteriniz. 

 Yapıştırıcının derilerin orta tıraş 

kısmına gelmesine dikkat ediniz. 

 Her iki körüğü ve dip parçaya 

kaydırmadan orta bölmeye 

yapıştırmaya dikkat ediniz. 

 Sap deliği için yukarıdan 6 cm 

yanlardan 1 cm ölçerek delik açmayı 

unutmayınız. 

 Yapıştırıcıyı aşağı çektirerek sürmeye 

özen gösteriniz. 

 Birleştirmeye başlarken uçların tam 

birbiri üzerine gelmesine dikkat ederek 

başlayınız. 

 Kenarların tam örtüşmesine dikkat 

ediniz. 

 Dikişi yaparken kaydırmamaya dikkat 

ediniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak 

ölçünüz. 

 

A ÖLÇME SORULARI  
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız 

1. (   )Faça, orta bölme ağız kısmına dikilen deri parçasıdır. 

2. (   )Faça, sertleştirmek amacı ile yapılır. 

3. (   )Orta bölme, derinin astarlanması ile hazırlanır. 

4. (   )Körük, deri mukavva ile sertleştirilir.. 

5. (   )Dip deri körük ile birleştirildikten sonra orta bölme ile birleştirilir.  

6. (   )Uzun sap delikleri yan körüklere açılır. 

7. (   )Ön gövde ile orta bölmenin birleştirilmesine dipten başlanır. 

8. (   )Körüğün bir yüzüne ön gövde monte edilir. 

9. (   )Makine dikişi hataları sökülerek düzeltilebilir. 

10. (   )Uzun sap montajı körük ile dip parça birleştirildikten sonrada yapılabilir.  

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek, 

kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız konularla ilgili konuyu tekrarlayınız. 

Başarılıysanız bir sonraki uygulama testine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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B. UYGULAMALI TEST 
 

Gerekli araç ve gereci sağlayarak, orta bölme, dip ve körük parçalarını hazırlayıp 

birleştirerek, ön gövdeyi montaja hazırlayınız. Bu uygulamayı aşağıdaki ölçütlere göre 

değerlendiriniz. 

 

Aşağıda listelenen ölçütlerin her birini gözleyemediyseniz HAYIR,  gözlediyseniz 

EVET şeklinde karşısındaki kutucuğa (X)’le işaretleyiniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Orta bölme mukavvasının yüzeyine solüsyon 

sürdünüz mü?   

2. Astarı mukavvaya yüzeyine kaydırmadan 

yapıştırınız mı? 

  

3. Mukavvanın diğer yüzeyine de yapıştırıcı 

sürerek, astarı yapıştırdınız mı?  

  

4. Ağız faça derisine yapıştırıcı sürdünüz mü?   

5. Faça dersini astarlanan mukavva kenarına 

yapıştırdınız mı?. 

  

6. Faça tıraş kenarına taşırmadan yapıştırıcı 

sürüdünüz mü? 

  

7. Faça kenarını düzgün kıvırdınız mı?   

8. Kenar kıvırması yapılan faça derisinin alt ve üst 

kenarını düzgün diktiniz mi ? 

  

9. Körük derisi yüzeyine yapıştırıcı sürdünüz mü?   

10. Astarı, körük kenar tıraşı dışta kalacak şekilde 

yapıştırdınız mı? 

  

11. Körük kenar tıraşlarına yapıştırıcı sürdünüz mü?   

12. Düz kenarlar kıvırma makinesinde pili 

yapmadan kıvırdınız mı? 
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13. Yuvarlak köşeler kesim bıçağının ucu ile, deriye 

zarar vermeden kıvırdınız mı? 

  

14. Körüğün ağız kısmını (kısa kenar) makinede 

diktiniz mi? 

  

15. Aynı işlemleri diğer körük içinde yaptınız mı?   

16. Dip deri yüzeyine yapıştırıcı sürdünüz mü?   

17. Dip deriye astarı kaydırmadan yapıştırdınız mı?   

18. Deri kenar kıvırmalarına yapıştırıcı sürdünüz 

mü?  

  

19. Dip deri kenar kıvırmalarını yaptınız mı?   

20. Dip derinin kısa yanlarına kıvırmanın üstüne 

gelecek şekilde yapıştırıcı sürdünüz mü? 

  

21. Körük taban kenarlarına,  iki çeltik arasına 

gelecek şekilde yapıştırıcı sürdünüz mü? 

  

22. Dip deriyi, körüğün iki çeltik arasına 

yapıştırdınız mı? 

  

23. Yapıştırılan yerden makine dikişiler diktiniz mi?   

24. Körük ve dip ortasına gelecek şekilde yapıştırıcı 

sürdünüz mü? 

  

25. Orta bölme parçasını körük kenarından 

başlayarak, yapıştırdınız mı? 

  

26. Yapıştırılan kenarları makinede diktiniz mi?   

27. Körük yanlarına uzun sap takmak için 4’lük 

delme çivisi ile delik açtınız mı? 

  

28. Ön gövdenin ve orta bölmenin ağız kısmı hariç, 

diğer kenarlarına yapıştırıcı sürdünüz mü? 
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29. Ön gövde ile orta bölmeyi körükten başlayarak 

birleştirdiniz mi? 

  

30. Birleştirilen kenarların makine dikişi ile diktiniz 

mi? 

  

31. İpliklerini yakarak temizlediniz mi?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı kontrol ederek kendinizi değerlendiriniz, HAYIR yanıtlarınız var ise bu 

yanıtlarınızla ilgili konuyu tekrarlayınız. Tamamı EVET ise diğer öğrenme faaliyetine 

geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

 

 
Evrak çantasının modele uygun son montajını, aksesuar ve uzun sap montajını sağlam 

yapacaksınız 

. 

 

 

 

 

 Evrak çantası üretimi yapan işletmeleri gezerek, evrak çantası son montaj 

aşamalarını inceleyiniz. 

 Evrak çantası montajı yapan kişilerden ön bilgi alınız. 

 Çanta aksesuarlar çeşitleri hakkında bilgi edininiz. 

 Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınız ile paylaşınız. 

 

4. SON MONTAJ 
 

Evrak çantasının ön ve arka gövde parçaları yapıştırılıp, dikilerek montajı yapılır.Uzun 

sap, çanta üst kilidi ve ayak demirleri takılarak, çanta kullanıma hazır hale getirilir.  

 

4.1. Ön Gövde ile Arka Gövdenin Montajı 
 

Montaja hazır hale gelen ön gövde (Resim 4.1) ve arka gövdenin (Resim 4.2) birbirine 

montajı yapılır. Arka gövdenin kenarlarına fırça aşağı çektirilerek, yapıştırıcı sürülür. Fırçayı 

aşağı çekmenin amacı, yapıştırıcının iç kısımlara fazla bulaşmasını engellemektir. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 4.1: Montaja hazır arka gövde                    Resim  4.2: Montaja hazır ön gövde 

 

Aynı şekilde ön gövde körük kıvırmalarına ve dip kıvırmalarına yapıştırıcı 

sürülür.Arka gövde, ön gövdeye, alt kenarlardan başlanarak, monte edilir.Monte ederken, 

kenarların birbiri ile örtüşmesine dikkat edilir (Resim 4.3). Bütün kenarları tam 

birleştirdikten sonra, iyice yapışması için çekiçle hafifçe dövülür. 

 

 
Resim  4.3: Ön ve arka gövde montajı 

 

4.2. Son Tur Dikişi 
 

Ön ve arka gövdenin birleştirilen kenarları, makinede dikilir (Resim 4.4). Dikiş işlemi 

kaydırmadan dikkatlice yapılmalıdır.  
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Resim  4.4: Çantanın son tur dikişi yapımı 

 

Çantanın üç kenarı da dikildikten sonra, iplikleri yakılarak temizlenir 

 

4.3. Kilit Montajı 
 

Çanta ağzını kapatmak için değişik kapatma teknikleri kullanılır.Fermuar, çırt bant, 

mıknatıslı kilit ve şifreli kilit bunlardan sadece birkaç tanesidir.  

 

Modülde yapılan evrak çantasının ağzı, şifreli kilit ile kapatılmıştır.Kilit yeri kapağın 

tam ortası bulunarak tespit edilir.Kapağa kilit yerleştirilir. Vidaları tornavida ile 

sıkıştırılarak, sabitleştirilir (Resim 4.5). 

 

 
Resim  4.5: Kapak kilidi montajı 

 

4.4. Çanta Ayağı Takma 
 

Çanta yere konulduğu zaman derinin zarar görmemesi için, küçük metal aksesuarlar 

kullanılır (Resim 4.6). Metal aksesuarlar sıkıştırılarak çanta altına monte edilir. 
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Ayak metallerini monte etmek için çantanın ön ve arka gövde kenarlarından içeri 4 cm 

ölçülerek işaretlenir. İşaretli yere ayak demiri pense ile sıkıştırılarak monte edilir (Resim 

4.7). 

 

      
Resim  4.6: Çanta ayak demiri                              Resim  4.7: Çantaya ayak takma 

 

Metal ayaklar çantanın ön ve arka gövdesine 2’şer adet takılır (Resim 4.8). 

 

 
Resim 4.8: Ayak demirleri takılmış çanta 

 

4.5. Uzun Sapın Çantaya Montajı 
 

Hazırlanan uzun sapın, çantanın daha önce açılan körük yanlarındaki deliklere montajı 

yapılır.Hazırlanan sap tutamacı orta bölmeyi saracak şekilde, yerleştirilir. Tutamaç delikleri 

ile çanta üzerinde açılan delikler üst üste getirilir.Deliklere trok yerleştirilerek, çakılır (Resim 

4.9). 
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Resim  4.9: Uzun sap montajı 

 

4.6. Son Kontrol 
 

Montajı yapılan çantanın son kalite kontrolü yapılır.Üretim esnasında da ara kontroller 

yapılarak hataların üretim aşamasında düzeltilmesi yapılır. Montajı biten çantanın son 

kontrolü yapılarak kullanıma hazır hale getirilir. 
 

Son kontrolü yapılırken, dikkat edilecek noktalar; 

Dikiş kontrolü (dikiş sıklığı, iplik kalınlığı, iplik renk uyumu,dikiş düzgünlüğü) 

Kilit kontrolü (kilidi açıp kapayarak, çalışıp çalışmadığı, rahat açılıp kapanması) 

Sap kontrolü (sapların montaj yerlerinin modele uygunluğu, sap sağlamlığı,sapın 

ergonomikliği) 

Deri yüzey kontrolü (üretim aşamasında deri yüzeyinde oluşabilecek, çizik, kesik 

kontrolü) 

Temizlik (yapıştırıcı lekesi, iplik sarkmaları) 
 

Evrak çantasının iç ve dış kısmı kontrol edildikten sonra çanta, kullanılmaya hazır 

hale gelmiş olur (Resim 4.10). 
 

 
Resim 4.10: Üretimi yapılan evrak çantası 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Kullanılacak Araç Gereçler  

 

1. Çanta ön ve arka gövdesi 

2. Çanta üst kilidi 

3. Mermer 

4. Yapıştırıcı kutusu 

5. Fırça 

6. Trok ve trok sıkma aleti 

7. Dikiş makinesi 

8. Pense 

9. Yapıştırıcı 

10. Çekiç 

11. Kemik 

12. Tornavida 

 

İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkatte alarak, evrak çantasının 

ön ve arka gövdesini birleştirip, üst kilit, ayak demiri uzun sap montajını yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Arka ve ön gövde,körük ve dip 

kenarlarına yapıştırıcı sürünüz . 

 Dip kenardan başlayarak, arka gövdeyi 

ön gövdeye yapıştırınız. 

 Çantanın üç kenarını birleştiriniz. 

 İyice sıkışması için çekiç ile vurunuz. 

 Çantanın birleştirilen kenarlarını 

makinede dikiniz 

 İplikleri yakarak temizleyiniz. 

 Çanta kapak kenarının tam ortasını 

bulup işaretleyiniz. 

 İşaretli yere üst kilidi takıp tornavida ile 

sıkıştırınız. 

 Ayak demiri montajı için,ön ve arka 

gövde kenarlarından 4 cm ölçerek 

işaretleyiniz 

 İşaretli yerlere ayak demirlerini takıp 

pense ile sıkıştırınız. 

 Uzun sap montajı için, yan körüklere 

açılan delilere sap tutacını körüğü 

saracak şekilde yerleştiriniz. 

 

 Yapıştırıcıyı sürerken astara 

değmemesine dikkat ediniz. 

 Birleştirme yaparken, kenarların tam 

örtüşmesine dikkat ediniz. 

 Kenarların iyice sıkışması için çekiç ile 

deriye zarar vermeden hafifçe vurunuz. 

 Dikiş işleminin hata kabul etmeyeceğini 

unutmayınız. 

 Kilit yerini belirlerken dikkatli ölçüm 

yapınız. 

 Kilidi kapağın tam ortasına taktığınızdan 

emin olunuz. 

 Ayak demirlerinin çantanın 4 alt 

tabanına takmayı unutmayınız. 

 Ayak demirlerini iyice sıkıştırdığınızdan 

emin olunuz.. 

 Sap montajı yaparken tutamaç ve çanta 

deliklerinin üst üste gelmesine dikkat 

ediniz. 

 Trokun tam deliklere yerleştiğinden 

emin olunuz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Deliklere tam oturacak şekilde trok 

yerleştiriniz. 

 Trok sıkıştırılarak, çakınız.. 

 Çantanın kalite kontrolünü yapınız. 

 

 Her iki sapı da takıp troğu sağlam 

çaktığınızdan emin olunuz.  

 Çantanın istenilen kalitede olup 

olmadığını kontrol ediniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak 

ölçünüz. 

 

A. ÖLÇME SORULARI 
 

Aşağıda soruların cevaplarını doğru / yanlış olarak işaretleyiniz. 

 

1. (    )Ayak demirleri sadece aksesuar amacı ile takılır. 

2. (    )Ayak demirleri ön ve arka gövde tabanına takılır. 

3. (    )Evrak çantası dikiş sıklık ayarı 1 cm’de 6 dikiştir. 

4. (    )Uzun sap çantaya dikilerek birleştirilir. 

5. (    )Trok, sapa çekiç ile vurularak çakılır. 

6. (    )Ayak demirlerini sıkıştırmada pense kullanılır 

7. (    )Üretim aşamasında ara kontroller yapılır  

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız konularla ilgili öğrenme faaliyetlerini 

tekrarlayınız. Tamamı doğru ise uygulama testine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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B. UYGULAMALI TEST  
 

Gerekli araç gereci sağlayarak, evrak çantasının ön ve arka gövdesini birleştirip, üst 

kilit, ayak demiri ve uzun sap montajını yapınız. Bu uygulamayı aşağıdaki ölçütlere göre 

değerlendiriniz.  

 

Aşağıda listelenen ölçütlerin her birini gözleyemediyseniz HAYIR,  gözlediyseniz 

EVET şeklinde karşısındaki kutucuğa (X) le işaretleyiniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Arka ve ön gövde körük ve dip kenarlarına 

taşırmadan, yapıştırıcı sürdünüz mü? 

  

2. Dip kenardan başlayarak, arka gövdeyi ön 

gövdeye yapıştırdınız mı? 

  

3. Çantanın üç kenarını yapıştırarak, tam örtüşecek 

şekilde birleştirdiniz mi? 

  

4. Kenarların iyice yapışması için çekiç ile 

vurdunuz mu?   

5. Çantanın birleştirilen kenarlarını makinede 

düzgün diktiniz mi? 

  

6. İplikleri, deriye zarar vermeden yaktınız mı?   

7. Çanta kapak kenarının tam ortasını bulup kilit 

yeri için işaretlediniz mi? 

  

8. İşaretli yere üst kilidi takıp tornavida ile iyice 

sıkıştırdınız mı? 

  

9. Ayak demiri montajı için,ön ve arka gövde 

kenarlarından 4 cm ölçerek işaretlediniz mi? 

  

10. İşaretli yerlere ayak demirlerini takıp pense ile 

sıkıştırdınız mı? 

  

11. Uzun sap montajı için yan körüklerde açılan 

deliklere, sap tutamacını körüğü saracak şekilde 

yerleştirdiniz mi? 
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12. Deliklere tam oturacak şekilde troku 

yerleştirdiniz mi?  

  

13. Trok sıkma aleti ile troku iyice sıkıştırdınız mı?   

14. Kalite kontrolünü dikkatli yaptınız mı?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı kontrol ederek kendinizi değerlendiriniz, “HAYIR” yanıtlarınız var ise 

bu yanıtlarınızla ilgili konuyu tekrarlayınız. Tamamı EVET ise diğer öğrenme faaliyete 

geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 

 
YETERLİK ÖLÇME 

 

Modül ile kazandığınız yeterliği aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

Ön ve Arka Gövde Hazırlamak  

A)Ön ve arka gövdeye sertleştirme ve besleme yaptınız mı?  

B)Ön kapağa kilit altını taktınız mı?  

C)Ön gövde astar ağzının sertleştirmesini yaptınız mı? 

D)Ön gövdeyi ve arka gövdeyi astarladınız mı? 

E)Ön gövdeye kilit altını takıp gövde ağzını diktiniz mi? 

  

  

  

  

Kısa Sap Montajı Yapmak 

A)Kapağın sertleştirme ve beslemesini yaptınız mı? 

B)Kapağa cep astarını diktiniz mi?  

C)Kapak ile arka gövdeyi birleştirdiniz mi? 

D)Sapı kapak üzerine monte ettiniz mi ? 

E)Kapak içini hazırlayıp kapak ile kapak içini birleştirdiniz mi? 

  

  

  

  

  

Ön ve arka Gövde Hazırlamak  

A)Ön ve arka gövdeye sertleştirme ve besleme yaptınız mı?  

B)Ön kapağa kilit altını taktınız mı?  

C)Ön gövde astar ağzının sertleştirmesini yaptınız mı? 

D)Ön gövdeyi ve arka gövdeyi astarladınız mı? 

E)Ön gövdeye kilit altını takıp gövde ağzını diktiniz mi? 

  

  

  

  

  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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Son Montaj Yapmak 

A)Ön ve arka gövdeyi birleştirdiniz mi?  

B)Birleştirilen çantanın son tur dikişini yaptınız mı?  

C)Çantanın üst kilit montajını yaptınız mı?  

D)Uzun sap montajını yaptınız mı? 

E)Çantanın iplerini yakarak temizlediniz mi?  

F)Çantanın son kontrolünü yaptınız mı? 

  

  

  

  

  

  

 

DEĞERLENDİRME 

 
Cevaplarınızı kontrol ederek kendinizi değerlendiriniz, “HAYIR” yanıtlarınız var ise 

hayır yanıtlarınızla ilgili öğrenme faaliyetlerini tekrarlayınız. Tamamı “EVET” ise bir 

sonraki bölüme geçiniz. 

 

Modülü tamamladınız, tebrik ederiz. Öğretmeniniz size çeşitli ölçme araçları 

uygulayacaktır. Öğretmeninizle iletişime geçiniz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 

 
ÖĞRENME FAALİYETİ -1 CEVAP ANAHTARI  

 

 

1 Y 

2 D 

3 D 

4 Y 

5 D 

6 D 

7 Y 

8 D 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ -2 CEVAP ANAHTARI 
 

1 Y 

2 D 

3 D 

4 Y 

5 D 

6 D 

7 D 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ -3 CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 Y 

3 Y 

4 Y 

5 D 

6 D 

7 Y 

8 D 

9 Y 

10 D 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ -4 CEVAP ANAHTARI 
 

1 Y 

2 D 

3 Y 

4 Y 

5 Y 

6 D 

7 D 

 

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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KAYNAKÇA 
 

KAYNAKÇA 


