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Kösele Kemer
Kösele kemer yapımı ile ilgili bilgi ve becerilerin
kazandırıldığı öğrenme materyalidir.
40/24
Kösele kemer yapımı ile ilgili yöntem ve teknikleri bilmek.
Genel Amaç
Gerekli atölye ortamı ile saraciye araç ve gereç donanımları
sağlandığında, tekniğe uygun kösele kemer yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Standarda
uygun
ölçülendirme
yaparak
kalıp
hazırlayabileceksiniz.
2. Fresiz net kesim ve inceltme (Tıraşlama ) yapabileceksiniz.
3. Tekniğe uygun süsleme yapabileceksiniz.
4. Yüzeye taşırmadan uygun renkle kenar boyaması ve freze
yapabileceksiniz.
5. Kemere uygun toka takabileceksiniz.
Saraciye atölye ortamı, el kesim aletleri(Kesim bıçağı, masat,
eğe, çelik cetvel) kesim masası, tezgah araç ve gereçleri
(Mermer, biz, fırça, deri kenar boyası, boya kabı, kesim
lastiği, kumpas, çekiç, iplik yakma aleti, makas) düz dikiş
makinesi, tıraş makinesi, şerit kesme makinesi, kenar boyama
makinesi, kenar kurutma fırını, bıçaklı freze, fırçalı freze,
milimetrik kalınlık kumpası, üç kafa pres makinesi, tokalıkuçluk–5 delik bıçakları, topuz (Kapalı zımba), çarklı zımba,
kemer tokası, permajup sıkma makinesi, el dikiş iğnesi, tel
zımba aleti, falçata,(Baskılı süsleme yapılacaksa desen baskı
plakası, baskı makinesi).
Her faaliyet sonrasında o faaliyetle ilgili değerlendirme
soruları ile kendi kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda size ölçme aracı (Uygulama, sorucevap)uygulayarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi
ve becerileri ölçerek değerlendirecektir.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Kösele kemer, kemer üretiminin başlangıcı kabul edilir. Köselenin kendine has rengi
ve kalın oluşu, tek katlı çalışılıp istenen renge boyuya bilme olanagı sağlar. Baskı, yakma,
oyma, çeşitli hazır materyallerle ve elde süsleme teknikleri (Mumlu iplik vb.) ile
süslenebilen kemerlerdir.
Modülde, kösele kemer üretimi, aşamalı olarak resimlerle desteklenmiştir. İki şekilde
süsleme tekniği verilmiştir. Sizler üretimin süsleme aşamasında, atölye ortamının
imkânlarına göre biri ile uygulama yapmalısınız.
Bu modül sonunda edineceğiniz bilgi ve becerilerle kösele kemer üretimini
gerçekleştirebilecek, üretimde kullanılan makineleri tanıyıp kullanabilme becerisini
kazanacaksınız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ– 1
ÖĞRENME FAALİYETİ– 1
AMAÇ
Uygun ortam sağlandığında, kösele kemer üretimi için standarda uygun ölçülendirme
yapabileceksiniz.
.

ARAŞTIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:




Kemer satış mağazalarını gezerek kösele kemer modellerini inceleyiniz.
Kösele kemerlerin kullanım alanlarını arkadaşlarınız ile tartışınız.
Kösele kemerlerde kullanılan süsleme teknikleri hakkında bir rapor hazırlayınız.

Araştırmalar sonunda, edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. ÖLÇÜ ALMA
1.1. Kösele Kemer
Kösele kemerler, köseleden üretilir. Sabunlu kösele de denir. Sabun köselesi,
büyükbaş hayvan derilerinin sepilenmesinden sonra belirli oranda yağlanmış ve yüz tarafı
perdahlanmış olan tabii renkte, yumuşak tutumlu, elastiki bir köseledir. Tabii renkli ve
boyanmış sabunlu kösele çeşitli mevcuttur.
Kemerde kullanılan ince deri vaketadır. Büyükbaş ve erkek hayvanların derilerinden
yapılır. Doğal renginde veya boyanarak kullanılır. Su geçirmez, çatlamaz. Derinin
işlenmesinde kimyasal maddeler kullanılmaz. Bitkisel tabaklama yöntemi ile işleme tabii
tutulur. Kösele kemer farklı nesillere hitap edebilme potansiyeline sahiptir. Deri kemerler
içinde en kaliteli, en doğal ve en dayanıklı kösele kemerlerdir. Mamul deri üretiminin
genişleyen yelpazesi kemer üretiminde kullanılan deri çeşitlerinin alternatifini de
zenginleştirmiştir. Günümüzde tabi kösele kullanımı azalmakla birlikte benzer özelliklere
sahip deriler seri üretimde(Vejatal )tercih edilmektedir.
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Çeşitli Kösele Kemerler

Fotoğraf 1.1:Elde oyulup boyanmış kemer

Fotoğraf 1.3: Zımbalı kemer

Fotoğraf 1.2:Mumlu iplikli kemer

Fotoğraf 1.4:Baskılı kemer

Üretimine karar verilen kemerin ayrıntılı çizimi yapılır. Ürün üzerindeki detaylar
(Uçluk ve tokalık, delik mesafeleri vb.) bu çizim üzerinde ölçülendirilerek gösterilir.

1.2. Model Form
Model form hazırlanırken:








Derinin cinsi (Sabun Köselesi-Vejetal)
Derinin kalınlığı
Beden ölçüsü
Dikiş sıklığı
Kullanılacak aksesuarlar
Yapımında uygulanacak teknikleri belirleme
Toka çeşidi ve ebadı belirlenir.
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Fotoğraf 1.5:Zımbalı kemer kalıbı

1.3. Ölçü Alma
Öncelikle kendi bel ölçünüzü almalısınız. Üretilecek kemer bedeni, standart ölçü
tablosuna bakarak belirleyiniz (Tablo 1.1).
Beden ölçüsü
36
38
40
42
44
52
XL
XXL

Kemer uzunluğu
90 cm
95 cm
100 cm
105 cm
110 cm
130 cm
135–140 cm
145–150 cm
Tablo 1.1: Standart beden ölçü tablosu

Kemerde kullanılacak toka, kemerin modeline ve malzemesine uygun olarak
seçilmelidir. Tokanın iç genişliğinin kemer eninden 3 mm geniş olması gerekir Bu sayede
şerit derinin, toka etrafından rahat dönebilmesi ve hareket edebilmesi sağlanmış olur. Toka iç
ölçümü kumpas ile yapılır.
Bayan kösele kemer genişlikleri model özelliğine göre değişmektedir. Kösele kemer
üretimi için seçilen vejetal-kösele derinin kalınlığı, milimetrik kalınlık kumpası ile ölçülür.
Deri kalınlığı 4 mm’ye kadar sorun yaratmaz. Daha kalın deriler için deri, yarma
makinesinden geçirilmelidir.
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Tespit edilen beden uzunluğuna, tokalık kıvırma payı 5 cm, uçluk payı 1 cm eklemek
gerekir ( Örneğin, 40 beden çalışılacak bir kemer için uzunluk; 100 + 5 + 1= 106 cm)
Belirlenen bu uzunluklar ölçü formuna aktarılır. Kesim işlemi ölçü formuna bakılarak şerit
kesme makinesinde yapılacaktır.
Freze yapılacak olan örnek kemer için 2 mm fire payı, kemer en ölçüsüne ilave edilir.
Köprü için kösele kemerde 1.5 cm genişlik idealdir. Köprü uzunluğu için ise kemer
genişliğinin 2 katına yaklaşık 2 cm ilave edilir.
Modele Göre Ölçü Formu
Kemer Detayları
Gövde
Uçluk
Tokalık kıvırma payı
Köprü
Toka
Freze Fire payı
Delikler arası mesafe
Dil yuvası deliği

Boy
100 cm
1 cm
5 cm
10 cm
4 cm
3 cm
2 cm

En
4 cm
4 cm
4 cm
1.5 cm
4.3 cm
0,2 cm
0.4 cm

1.4. Kalıp Hazırlama
Kemer üretimi için büyük işletmelerde tek parçalı kemer için kalıp çıkarma işlemi
yapılmaz. Model tespiti yapılır, şerit kesme makinesi ile istenen ende şerit kesimine geçilir.
Modelde ayrı takalık var ise bunun kalıbı ile uç kalıbı kemerin en ve boyuna uygun çıkarılır.

1.4.1. Elde Kalıp Çıkarma


Gövde Kalıbı

Bel ölçüsüne göre ölçülendirilerek, model ölçü formuna geçirilen ölçüler ile gövde
kalıbı çıkarılır. Gövde en ve boy ölçüleri model mukavvası üzerine geçirilir. Ölçülere uygun
olarak uzun dikdörtgen şeklinde kalıbın ½’si çizilir. Simetrisi alınarak kesim bıçağı ile
kesimi yapılır. Şerit kesim makinesi olan atölyeler de kemer gövdesi genişlik ölçüsüne
uygun olarak, şerit kesim makinelerinde yapılmaktadır.

Fotoğraf 1.6:Gövde kalıbı
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Uçluk Kalıbı

Kemer gövde kalıbının bel ayar deliklerinin açıldığı parçasıdır.
Elde kesim yapılacaksa uçluk kalıbı hazırlanır. Uçluk kalıbı çıkarmak için uçluk en ve
boy ölçüleri kesim mukavvasına aktarılır. Model özelliğine göre uç kısmının şekli çizilir. Uç
kalıbının ucundan itibaren10 cm ölçülür ve işaretlenir. Bu işaret toka deliğinin ilk geçeceği
yerdir. Bu işaretten itibaren 2.5 ile 3 cm arası 5 adet delik yeri işaretlenir.3. deliğe kadar olan
mesafe uçluk olarak adlandırılır. Uçluk kalıbı kesim mukavvasından, kesim bıçağı ile kesilir.
Delik yerleri çarklı zımba ile delinir (Fotoğraf 1.7)

Fotoğraf 1.7:Uçluk kalıbı delme işlemi



Fotoğraf 1.8:Tokalık kalıbı

Tokalık Kalıbı

Toka takılacak parçadır. Elde kesim için toka ve zımba yerlerini belirlemek gerekir.
Hazırlanan ölçü formundaki tokalık ölçüleri model mukavvasına aktarılır. Standart uzunluk
10 cm’dir. Bu ölçüye 5 cm tokalık geri dönme payı ilave edilir. Toka kalıbı üzerinde dil
yuvası, köprü sabitleme ve toka kıvırma yerleri belirlenir (Fotoğraf 1.8).Delikler açılır ve
tokalık kalıbı kesim bıçağı ve çelik cetvel yardımıyla kesilir

Köprü: Kemerin, kemer takıldıktan sonra, sarkan ucu tutturmak için
kullanılan halkasıdır. Tokalık bölümüne yerleştirilir. Kemerin en
ölçüsüne göre ölçülendirilir. İşletmede köprü şerit makinesi ile ya da
kesim kalıbı ile preste yapılır.

Fotoğraf 1.9: Deri kalınlığının ölçülmesi
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Fotoğraf 1.10: Toka iç ölçümü

Bu modülde verilen örnek kemer, kesme kenar çalışılacağı için kalıp hazırlamaya
gerek yoktur. Deri kalınlığı kumpas veya mikro metre ile milimetrik ölçülür (Fotoğraf 1.9).
Daha sonra toka iç ölçümü kumpasla alınarak(Fotoğraf 1.10) deri şerit deri kesimi için
makineye verilerek şerit kesimi yapılır.
Model özelliğine göre ölçü formuna aktarılan kemer genişliğine göre freze fire payı
ilave edilerek makinede belirlenen genişliğe uygun top takılarak genişlik ayarı yapılır. Şerit
deri kesilir. Bu nedenden dolayı kalıp kullanılmaz. Sizler bu modülde kendi beden ölçünüzü
alarak şerit kesimi yapınız (bk. Kemer Yapımı Modülü).
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UYGULAMAFAALİYETİ
FAALİYETİ
UYGULAMA
Kullanılacak Araç- Gereçler













Kösele- Vejetal deri
Kumpas
Kemer tokası
Çizim masası
Mezür
Mikro metre
Çarklı zımba
Kesim bıçağı
Masat ve eye
Kesim lastiği
Çelik cetvel
Mezur

Ölçü Alma
İşlem Basamakları
 Bel ölçünüzü alınız.
 Standart beden ölçünüze göre
kemer boy ölçünüzü bulunuz.
 Beden ölçünüze 1cm uçluk ve 5 cm
tokalık ölçüsünü ilave ederek kemer
boy ölçünüzü bulunuz.
 Derinizin mm lik kumpas ile deri
kalınlık ölçüsünü bulunuz.
 Kumpas ile toka iç ölçümünü
yapınız.
 Toka genişliğine göre kemer
genişlik ölçünüzü bulunuz.
 2mm lik fire payını kemer enine
ilave ediniz.
 Dil yuvası ve bel ayar delikleri
mesafesini ölçülendiriniz.
 Alınan ölçüleri, ölçü tablosuna
yazınız.
 Ölçülerinizin doğruluğunu kontrol
ediniz.

Öneriler
 Ölçü alırken doğru ölçü almaya özen
gösteriniz. Hareket payı bırakmayı
unutmayınız.
 Almış olduğunuz beden ölçünüzü standart
beden ölçü tablosu ile karşılaştırınız.
 Tokalık standart ölçülerine uyunuz.
 Hassas ölçüm yapınız.
 Toka seçerken modele uygun olmasına dikkat
ediniz.
 Tokanızın deri kalınlığına uygun olmasına
dikkat ediniz.
 Fre payı freze için gerekli olduğunu
unutmayınız.
 Standartlara uyunuz.
 Aldığınız ölçüleri model ölçü formuna dikkatli
yazınız.
 Ölçülerinizin doğruluğunu arkadaşlarınız ile
kontrol ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyette öğrendiklerinizi aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
Aşağıdaki cümleleri doğru(D) veya yanlış (Y) olarak değerlendiriniz.
1.

(

) Tokalık standardı 11 cm’dir.

2.

(

) Köprü kemerin, kemer takıldıktan sonra, sarkan ucu tutturmak için kullanılan

halkasıdır.
3.

(

) Fire payı freze için gereklidir.

4.

(

) Toka kemer eninden 3 mm fazla olmalıdır.

5.

(

) Köprü uzunluğu kemer eninin 3 katı kadardır.

6.

(

) Çarklı zımba bir delme aletidir.

7.

(

) Köprü tokalık kısmına takılır.

8.

(

) Uçluk, kemer ucundan itibaren 15 cm’lik kısmı ifade eder.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız konularla ilgili konuyu tekrarlayınız.
Başarılıysanız uygulama testine geçiniz.
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PERFORMANS DEĞERLENDİRME
Gerekli araç-gereci hazırlayarak tek parça şerit üzerinde, bedeninize uygun boyda
uçluk ve tokalık ölçülendirmesi yapınız. Bu uygulamayı aşağıdaki ölçütlere göre
değerlendiriniz.
Açıklama
Aşağıda listelenen davranışları, davranışlarınızın her birinde gözleyemediyseniz “Hayır”,
gözlediyseniz “Evet” şeklinde karşısındaki kutucuğa (X) le işaretleyiniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

Bel ölçünüzü adınız mı?
Standart beden ölçünüze göre kemer boy ölçünüzü
buldunuz mu?
Beden ölçünüze 1cm uçluk ve 5 cm tokalık ölçüsünü
ilave ederek kemer boy ölçünüzü buldunuz mu?
Derinizin kalınlığını kumpasla ölçtünüz mü?
Kumpas ile toka iç ölçümü yaptınız mı?
Toka genişliğine göre kemer genişlik ölçünüzü
buldunuz mu?
Kemer enine fire payı ilave ettiniz mi?
Dil

yuvası

ve

bel

ayar

delikleri

mesafesini

ölçülendirdiniz mi?
Alınan ölçüleri, ölçü tablosuna yazdınız mı?
Ölçülerinizin doğruluğunu kontrol ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı kontrol ederek kendinizi değerlendiriniz, “Hayır” yanıtlarınız var ise bu
yanıtlarınızla ilgili konuyu tekrarlayınız. Tamamı “Evet” ise diğer öğrenme faaliyetine
geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ– 2
ÖĞRENME FAALİYETİ– 2
AMAÇ
Bu faaliyet ile uygun ortam ve araç-gereç sağlandığında fresiz net kesim ve inceltme
yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:





Kemer üretimi yapan işletmelerde ve okulunuzda atölyede bulunan kesim
aletlerini ve tezgâhları inceleyiniz.
Kesim ustalarının çalışmalarını gözlemleyiniz.
Çarklı zımba aleti kullanarak basit delme işlemleri yapınız.
Şerit kesme makinesinin önemini araştırınız. Araştırmalarınızı arkadaşlarınız ile
paylaşınız.

2. KESİM- İNCELTME
2.1. Şerit Kesimi
Deri kalınlıkları hayvanın yaşı, cinsiyeti, bakımı, yetiştiği ortam gibi faktörlere göre
kalınlıkları değişir Kesilen derinin milimetrik kalınlık kumpası ile ölçümü yapılır. İlk işlem
model ölçü formuna uygun olarak şerit kesimidir. Deri kalın ise yarma makinesinden
geçirilerek istenen kalınlığa getirilmelidir.



Belirlenen modele göre şerit kesimi ile işe başlanmalıdır. Kesilecek şeride göre
deri boyu ölçülerek istenen uzunlukta olup olmadığı kontrol edilir. Yüzeyde
deri kusuru olanları ayrılır.
Deri kesiminden önce derinin kenar çıkıntıları uzun cetvel ve kesim bıçağıyla
düzeltilmelidir.

Şerit kesimi iki şekilde yapılır:


Makinede Şerit Kesimi

Ölçü formuna aktarılan kemer genişliğine ( 4 cm) , freze fire payı (0.2 cm) ilave edilir.
Makine, belirlenen genişliğe uygun top(Yumurta) takılarak genişlik ayarı yapılır. Kesime
başlamadan önce, şerit kesme makinesinin çalışır durumda olup olmadığı kontrol edilmeli ve
çalışma talimatlarına mutlaka uyulmalıdır.
Şerit deri, makineye yerleştirilerek kesimi yapılır (Fotoğraf 2.1).
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Fotoğraf 2.1 Makinede şerit kesimi

Şerit kesiminden sonra, uzunluk ( Boy ) kesimi için deri, boylama tezgâhına alınır
(Fotoğraf 2.2). Ölçü formuna bakılarak istenen boy uzunluğuna tokalık kıvırma payı ( 5 cm)
ve uçluk payı ( 1 cm) ilave edilir. Dahil edilmiş tokalık ve uçluk uzunluğu ile istenen şerit
ölçü uzunluğu işaretlenir ve kesim bıçağı ile kesilir.

Fotoğraf 2.2: Şerit boylama işlemi



Elde Şerit Kesimi

Kemer kesimi elde, kesim bıçakları ile yapılır. Ancak kemer üretimi için elde kesim
uygulaması tavsiye edilmez.Kesim hatalarının telafisi mümkün değildir.Ayrıca net kesim
yapmak oldukça güçtür. Elde kesim için kesim mukavvasından çıkarılan kemer kalıpları
kullanılır. Elde deri kesimi kesim bıçağı ile yapılmalıdır. Kesim bıçağı sık sık bilenerek
keskin olmasına dikkate edilir.
Deri kesimi, kesim masasında ya da kesim plastiğine yayılır. Kesime başlamadan önce
deri etüd edilir. Deri kusurları varsa bu bölgeler işaretlenir. Deri kalınlığının modele uygun
olmasına dikkat edilir. Kemer kalıbı derinin fire payı en aza inecek şekilde yerleştirilir. Deri
kalemi ile kalıp deri üzerine çizilir. Toka uç delikleri, dil yuvası deliği, zımba basma
delikleri ve toka kıvırma çizgisi işaretlenir. Kemerin düz kenarları çelik cetvel yardımıyla ve
kesim bıçağını kaydırmadan kesilir (Fotoğraf 2.3).
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Fotoğraf 2.3:Elde Kesim



Elde kesimde dikkat edilecek noktalar

Kesim bıçağının keskin olmasına dikkat edilmelidir.

Kesim masası pürüzsüz olmalıdır.

Derinin yüzey etüdü yapılmalıdır.

Kalıp derinin hatasız kısmına ekonomik olarak yerleştirilmelidir.

Düz kısımlarının kesimi çelik cetvel ile yapılmalıdır.

Kalıpların kaymaması için üzerine ağırlık konulmalıdır.

Kesim yaparken kesim bıçağı risklerine karşı dikkatli olunmalıdır.

Derinin maliyetinin yüksek olduğu unutulmamalıdır.

2.2. Uçluk Tokalık Kesimi
Kesilen şerit üç kafa makinesine alınarak uç ve beş delik delme işlemi yapılır.

2.2.1. Üç Kafalı Pres Makinesi
Kemerlerin toka, uç deliklerini delmek için ve kemerlerin bedeni, markası basılması
için kullanılan bir makinedir.
İlgili bıçakların makineye yerleştirilmesi ile gerçekleştirilir. Bıçakların kızakları
makinenin kafasına yerleştirilir ve bıçaklar vida ile sıkıştırılır. Makine çalıştırılarak üç ve beş
delik delme işlemi gerçekleştirilir. Farklı bedenlerde şerit kesimi yapılacaksa beden
uzunluğu ölçülerek ayarlama yapılır. Şerit deri, üç kafa pres makinesi siperleri arasına,
uçluktan 1 cm dışarıda kalacak şekilde yerleştirilmelidir. Derinin kaymaması için siperler,
vidalar yardımı ile sıkıştırılarak şerit deri sabitlenir. Makine start düğmesine basılarak aynı
anda uç, 5 delik, tokalık ve dil yuvası kesimi yapılır.
Üç kafa pres makinesinin bulunmadığı atölye ortamında, bu kesimler elde yapılır. Bu
durumda uçluk, 5 delik, tokalık ve dil yuvası kesimlerinin yapılabilmesi için ölçü formuna
aktarılan bilgiler doğrultusunda şablon kalıp hazırlamaya ihtiyaç duyulacaktır.
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Fotoğraf 2.4:Üç kafa pres makinesinde uç ve 5 delik açma



Uç ve 5 delik delme işleminden sonra şerit freze makinesine alınır (Fotoğraf
2.4). Üçkafa makinesine takılacak aparat ile aynı zamanda toka dil yuvası da
açıla bilir (Fotoğraf 2.5). Bu makine veya aparatın bulunmadığı durumlarda elde
çarklı zımba ile tokanın diline uygun delik açılabilir.

Fotoğraf 2.5: Toka dil yuvasının delinmesi

Freze: Kemerin kenarlarını, pürüzlerini gidermek ve düzeltmek için freze
makinelerinde yapılan işleme freze denir (Fotoğraf 2.6).
Üzerinde şimşir (Tahta)ve biley taşı ile saraciye ürünlerinin kenarlarını parlatma,
kaygan hale getirme form (Bombe)verme ve pürüzleri giderme işlemi, frezeleme işlemidir
(Fotoğraf 2.7).
Freze makinesi bulunmayan atölyelerde Kösele kemerin kenar çapakları sıfır
zımparayla alınabilir. Bunu yaparken deri şeridinin dik tutulması, zımparanın kenara ileri
geri sürtülmesi gerekir. Kenar istenen düzgünlüğe gelinceye kadar bu işleme devam edilir.
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Fotoğraf 2.7: Şeridin freze işlemi

Fotoğraf 2.6 : Freze yapılışı

2.3. Yarma Tıraşı
2.2.1. Tokalık Tıraşı
Tokalık kıvırma payının, katlandığında, kalınlık yapmaması için tıraşlanması gerekir.
Tıraş deri kalınlığı, deri kalınlığının yarısı kadar olmalıdır. Tıraş makinesi kalınlık ayarı
ayarlanır. Kemer genişliğine uygun ayak takılarak örnek bir deri parçasında kalınlık kontrolü
yapılır.


Tokalık deliğini 5mm geçin ceyekadar (Yaklaşık 5.5 cm) tıraş yapılır.(Fotoğraf
2.8-2.9).

Fotoğraf 2.8:Tokalığın tıraşlanması

Fotoğraf 2.9: Tersten tokalık görünüşü

2.2.2. Köprü Tıraşı
Köprü pres makinesinde kesim kalıbıyla kesileceği gibi gerekli donanımın
bulunmadığı yerlerde elde kesilebilir (Fotoğraf 2.10).
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Tıraş elde veya makinede yapılır. Tıraşlama derinin ters yüzünden yapılır. Elde köprü
kesimi için ölçü formuna göre hazırlanan mukavva kalıp deri üzerine yerleştirilerek çizilir ve
deri kesim bıçağı ile kesilir.
Elde tıraş bıçağı ile yapılır (Fotoğraf 2.11). Tıraş bıçağı keskin bilenir. Mermer ya da
kesim plastiği üzerine tıraşlanacak parça yerleştirilir. Tıraş bıçağı deriye paralel tutularak
deri tıraşlanır.
Makinede kemer köprüsü tıraşı, kesilen kemer köprüsünün tamamı yarma tıraş ayarı
bozulmadan uygun ayak takılarak tıraşlanır.

Fotoğraf 2.10: Köprü kesme bıçağı

Fotoğraf 2.11;Elde köprü tıraşı

Hazırlanan köprü uçları karşılıklı gelecek şekilde zımbalanarak hazır hale getirilir
(Fotoğraf 2.12-2.13).

Fotoğraf 2.12: Köprünün zımbalanması

Fotoğraf 2.13: Köprülerin hazırlanmış hali
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UYGULAMAFAALİYETİ
FAALİYETİ
UYGULAMA
Kullanılacak Araç Gereçler















Vejetal veya kösele deri
Şerit kesme makinesi
Üç kafa pres makinesi
Şerit metre
Kesim bıçağı
Tıraş makinesi
Kesim lastiği
Masat
Eğe
Köprü kesim bıçağı
Tel zımba basma aleti
Falçata
Çelik cetvel
Freze makinesi

İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak, kösele kemer için
şerit kesiniz.
Şerit Kesimi
İşlem Basamakları
 Derinin yüzey analizini yapınız.
 Kemer genişliğine freze fire payını
ekleyerek, şerit kesme makinesi
genişlik ayarı yapınız.
 Verilen ölçü formuna uygun kemer
boy ayarını yapınız.
 Şerit kesme makinesinde şerit
kesimini yapınız.

Öneriler
 Ayrıntılara dikkat ediniz.
 Ölçüm yaparken dikkatli davranınız.
 Ölçüleri doğru aldığınızdan emin olunuz.
 Derinin kenar çıkıntılarını düzeltiniz.

 Boy uzunluğunu belirlenen beden ölçüsüne
göre alınız ve bıçakların sağlam yerleştiğinden
emin olunuz.
 Kemerin boyuna tokalığa 5 cm kıvırma
Kemer boy ayarını yapınız.
fazlalığı vermeyi unutmayınız.
Üç kafa pres makinesine şerit deriyi  Şerit deriyi uçluk kısmından 1 cm dışarda
yerleştirerek uç ve tokalık kesimini
kalacak şekilde makineye yerleştiriniz.
yapınız.
Makinelerin kullanım talimatlarına uyunuz.
Köprü
kesimini
belirlenen
ölçülerde varsa preste bıçak ile  Güvenlik kurallarına uyunuz.
yoksa elde kesim bıçağı ile yapınız.
Tokalık ve köprü yarma tıraşını  Doğru ayar yaptığınızdan ve uygun ayak
yapınız.
taktığınızdan emin olunuz.

 Üç kafa pres makinesine şeridinizi
yerleştiriniz.
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 Köprüyü zımbalayınız.
 Kesimin istenen nitelikte
olmadığını kontrol ediniz.

 Köprü uçlarının karşılıklı gelmesine dikkat
ediniz.
olup  Kesilen kemer deriyi öğretmeniniz ile birlikte
değerlendiriniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplayarak ölçünüz.
Aşağıdaki cümleleri doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz.
1.

(

) Şerit kesme makinesinde genişlik ayarı pullar ve top yardımıyla yapılır.

2.

(

) Tıraşlama işlemi derinin yüz tarafından yapılır.

3.

(

) Kemer tokasının iç ölçümü cetvelle yapılır.

4.

(

) Yarma işlemi deriyi istenen kalınlık ayarına getirmek için yapılır.

5.

(

) Tokalık mesafesi 15 cm’dir

6.

(

) Kesilen derinin milimetrik kalınlık kumpası ile ölçümü yapılır

7.

(

) Üç kafa pres makinesi şerit kesiminde kullanılır.

8.

(

) Tokalık yarma kalınlığı deri kalınlığının yarısı kadar olmalıdır.

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.

20

PERFORMANS DEĞERLENDİRME
Gerekli araç-gereci sağlayarak makinede kemer kesimi yapınız. Bu uygulamayı
aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.
Açıklama
Aşağıda listelenen davranışları, davranışlarınızın her birinde gözleyemediyseniz “Hayır”,
gözlediyseniz “Evet” şeklinde karşısındaki kutucuğa (X) le işaretleyiniz.
Değerlendirme Ölçütleri
Evet
Hayır
Derinin yüzey analizini yaptınız mı?
Kemer genişliğine freze fire payını ekleyerek şerit
kesme makinesi genişlik ayarı yaptınız mı?
Şerit kesimi yaptınız mı?
Üç kafa pres makinesine şeridinizi yerleştirdiniz mi?
Verilen ölçü formuna uygun kemer boy ayarını
yapınız mı?
Üç kafa pres makinesine şerit deriyi yerleştirerek
kesim yaptınız mı?
Köprü kesimini belirlenen ölçülerde varsa preste bıçak
ile yoksa elde kesim bıçağı ile yaptınız mı?
Tokalık ve köprü yarma tıraşını yaptınız mı?
Köprü uçlarının karşılıklı getirerek zımbaladınız mı?
Kesimin istenen nitelikte olup olmadığını kontrol
ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı kontrol ederek kendinizi değerlendiriniz, “Hayır” yanıtlarınız var ise bu
yanıtlarınızla ilgili konuyu tekrarlayınız. Tamamı “Evet” ise diğer öğrenme faaliyetine
geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ– 3
ÖĞRENME FAALİYETİ– 3
AMAÇ
Uygun ortam sağlandığında, tekniğe uygun süsleme yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:




Kemer satışı yapan mağazaları gezerek, kösele kemerlerde uygulanan süsleme
tekniklerini araştırınız.
Aksesuar mağazalarını gezerek süsleme amaçlı kullanılabilecek materyalleri
araştırınız.
Kemer ile ilgili dergi ve katalogları inceleyerek, bulduğunuz kemer modellerini
arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. SÜSLEME
Süsleme; saraciye ürünlerinde ürünün karakterini ve işlevini bozmadan onu
güzelleştirmek amacıyla yüzeyi üstüne renkli, renksiz, çizme, boyama, işleme vb. tekniklerle
estetik katmak amacıyla yapılan işlemdir.
Kemerde süsleme, malzeme çeşitliliğine ve yaratıcılığa bağlı olarak sınırsızdır.
Modaya bağlı olarak kemer üretiminde kullanılan süsleme teknikleri ve materyalleri de
sürekli olarak değişir. Tasarımcının hayal gücü ile yaratıcılığı ile zenginleşen bir işlemdir.

3.1. Süsleme Çeşitleri
Saraciye ürünlerinde çok çeşitli süsleme teknikleri vardır. Bunlardan başlıcalar
şunlardır (Bk. El Süslemeleri modülü):









Boyayarak
Oyarak
Yakarak
Keserek
Kazıyarak
Nakış
Dikiş
Baskı ile süsleme mevcuttur.

Baskı Yaparak süsleme
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Baskı tekniği olarak adlandırılan çalışmalar baskıyı oluşturacak kalıp ve basılacak
derinin üzerine desenin oyulmasıdır. Baskı genel olarak iki şekilde yapılır:


Soğuk Baskı



Sıcak Baskı

Bu baskı teknikleri uygulanırken yaldız kullanıldığında buna Yaldızlı baskı,
kullanılmadığında düz baskı adını alır.



Soğuk Baskı: Sıcak demirin nemlendirilmiş deri üzerine basınç, tatbik
edilmesi ile düz ve parlak bir yüzey oluşması ile meydana gelmektedir.
Sıcak Baskı: Isıtılmış demir kalıpların (Klişe) doğrudan deri üzerine
basınç yapmasıyla desen oluşturması üzerine gerçekleşir.

3.2. Desen Çıkarma Teknikleri
Desen çıkarma işlemi kopyalama yöntemi en sağlıklı olanıdır. Önceden hazırlanmış
olan desen altına kopya kâğıdı aracılığı ile desenin deri yüzeyine geçirilmesi ile olur. Kemer
üzerine desen çıkarılacaksa önce küçük bir parça üzerinde model çalışılır. Desen yapılacak
alan belirlenir. Belirlenen desen, köselenin yüzeyine geçirilir. Köselenin yüzeyi hafifçe
nemlendirilir. Desen çizgisinin üzerinden deri kesim bıçağı ile hafifçe kesilir. Kesilen
çizgilerin üzerinden sivri bir uçla geçilir. Desenin her yerde aynı derinlikte olmasına dikkat
edilir. Desen çalışırken nemlendirme tüm yüzeyde yapılır. Kemerin uç kısmına şekline
uygun işlenir.

3.3. Desen Çizme Teknikleri
Çizgi, bir noktanın deviniminden oluşan bir izdir. Tasarsımın temelini oluşturur. Bu
nedenle çizimin başarılı olması ortaya çıkan tasarımı büyük ölçüde etkiler. Tasarımın
amacına göre çizginin niteliği değişir. Çizimin kâğıt üzerine çoğaltılması genel olarak
aşağıdaki şekilde sınıflandırılır.


İnce Kâğıtta Çizim

Çoğaltılması gereken çizimleri parşömen, pelür ve aydınger kağıdı gibi ince kağıtlara
hazırlamak en uygun olanıdır. Aynı zamanda en kolay yoldur.
Temel motifler alta konarak şeffaf kâğıtlara geçirilir. Bu teknik hem geçirirken
kolaylıkla düzeltilir hem de çoğaltılabilir.
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Işıklı Masada Çizim

Kopya edilecek tasarım, çizilerek kâğıdın altına konulur. Işıklı masanın üzerine
konularak ışık yardımıyla çizim kolaylıkla yapılır. Kalın ve şeffaf olmayan kâğıtlara bu yolla
çizim yapılır.


Motifin üstünden geçirilmesi

Bu teknik kalın ya da koyu renkli kâğıtlara uygulanan bir çizim yoludur. Desenin
çizilmiş olduğu kâğıdın arkası karalanır veya yumuşak bir kalemle arasından çizgilerin
üzerinden yeniden çizilir. Desen geçirilmek istenen kâğıt üzerine konur ve ince uçlu sert bir
kalemle desenin ön yüzünden çizgilerin üzerinden gidilerek alttaki kâğıda geçirilir.
Kirlenmesi söz konusu olmayan durumlarda üstten geçirme işleminde karbon kâğıdı
da kullanılabilir.


Motifin (Desenin) Tırnakla Geçirilmesi

Yumuşak ve koyu kalemle ince kâğıda çizilen tasarım, uygulanacak yere ters olarak
yerleştirilir. Arkasından tırnakla sürterek alttaki kâğıda geçirilir.
Kemer çalışmalarında çeşitli süsleme teknikleri kullanılır. Süslemede esas olan
uyumdur. Gerek deri ile kullanılacak yardımcı malzemelerde birliktelik önemlidir. Deri
yüzeyinde renklendirme yapılıyorsa kemerin kullanım özelliğine modeline uygun olmasına
dikkat edilmelidir. Kemer boyamada yüzey nemli bezle silinir. Alkol ile eritilmiş olan
analinli boya fırça veya sünger ile yüzeye sürülür. Boyanın eşit dağılmasına dikkat edilir.

3.4. Süsleme
Bu modülün de, Kösele kemerin süslemesi üç değişik şekilde verilmiştir.
Bulunduğunuz yerle atölyede baskı makinesi yoksa, deseni elde oyarak süsleme veya zımba
ile süsleme tekniği ile süsleyebilirsiniz.

3.4.1. Kösele Kemeri Baskı Yaparak Süsleme
Uygun işletme ortamında işlenmelidir. Desen kalıplarının bulunduğu ve baskı
makinesinin olduğu ortamda uygulanmalıdır (Fotoğraf 3.1–3.2).


Desen kalıbını baskı makinesine yerleştiriniz.



Şeridi baskı makinesine yerleştiriniz (Fotoğraf 3.3-3.4).
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Fotoğraf 3.1: Baskı makinesi

Fotoğraf 3.3: Kemeri baskıya hazırlama

Fotoğraf 3.2: Desen baskı plakası

Fotoğraf 3.4: Kemeri. bas. mak. Yerleşmesi



Makinenin çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.



Makineyi çalışma konumuna getiriniz.

Fotoğraf 3.5:Baskılı kemer

Fotoğraf 3.6:Baskılı kemerin uç görünümü
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Kemerinize baskı tekniği ile desen uygulaması yapınız (Fotoğraf 3.5-3.6).

3.4.2. Deseni Elde Oyarak Süsleme
Öncelikle kullanılacak yere uygun desen seçimi yapılır. Parşömen kâğıdına çizilir.
Desen geçirme tekniklerinden biri ile deri üzerine geçirilir (Fotoğraf 3.7-3.8). Kesim bıçağı
ile düzgün bir şekilde kesilir. Düz hatlı desenlerde çelik cetvel kullanılır. Deri yüzeyinin
yumuşaması için su ile ıslatılarak biraz beklenir. Ucu fazla sivri olmayan bir araçla desen
kesilen yerlerden derinleştirilir (Fotoğraf 3.9). Kuruduktan sonra boyama yapılır. Desenin
yüzeyi olduğu gibi bırakılabileceği gibi istenildiği gibi renk de verilebilir (Fotoğraf 3.10).

Fotoğraf 3.7:Deriye desen geçirme

Fotoğraf 3.8:Deriye geçirilmiş desen

Fotoğraf 3.9:Desenin kesilip, derinleştirilmesi

Fotoğraf 3.10:Desenin boyanması

3.4.3. Kösele Kemeri Değişik Tekniklerle Süslenmesi
Piyasada saraciye ürünlerini süslemede kullanılan çeşitli aksesuarlar mevcuttur. Bu
materyaller çoğunlukla metalden üretilmiş olup çeşitli renk ve ebatları bulunmaktadır.
Kuşgözü (Açık zımba), trok ( Kapalı zımba) topuz, vidalı aksesuarlar (Çeşitli biçim ve
desenlerde), permejüp bunlardan bazılarıdır.
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Kemer kesim lastiği üzerine alınır. El zımbası ya da çarklı zımba ile daha önce
işaretlenmiş olan çizgiler üzerinde delikler açılır (Fotoğraf 3.11). Bu delikler, 0.5 cm çapında
olan topuzların geçebileceği büyüklükte olmalıdır. İşletmelerde delme işlemi modele göre
hazırlanmış özel kalıplarla açılır.

Fotoğraf 3.11: Delik açılması

Fotoğraf 3.12: Troklanmış kemer

Kemerde süsleme daha çok gövde kısmında uygulanır. Uçluğun altında kalacağı ve
görünmeyeceği için tokalık kısmına genellikle uygulanmaz. Uçluk kısmına ise, tokanın
geçmesini ve hareketini engellemeyecek türde süslemeler yapılabilir (Fotoğraf 3.12).




Kemer tezgâh üzerine alınır. Kemer uçluğunun en uç noktasından 1.5 cm
içeriden başlayarak 1.5 cm aralıklarla kemer eni her iki yönden 5.toka deliğine
kadar işaretlenir. Alınan işaretler çarklı zımba ile delinecek yerleri
gösterecektir. Açılan delikleri troklarınızın çapından büyük olmalıdır (Fotoğraf
3.13). Çarklı zımba ile delme işlemi yapılır.
Permejüp aleti ile zımbalanarak süsleme yapılır (Fotoğraf 3.14).

Trok, dişi ve erkek olmak üzere iki parçadan oluşur. Açılan deliklere, derinin altından
erkek, üstünden dişi aparat takılarak birleştirilir. Kemer, demir üzerine alınır. Topuz çakma
kalıbı ve çekiç ile topuzlar çakılarak sabitlenir.

Fotoğraf 3.13: Dişi trok

Fotoğraf 3.14: Permejüp makinesi
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Fotoğraf 3.15: El dikiş ile süsleme

Fotoğraf 3.16: El dikişi ile süslenmiş kemer

Fotoğraf 3.17: Delerek süslenmiş kemer



Fotoğraf 3.18: Dikerek süslenmiş kemer

Sizlere de yukarıda verilen tekniklerin biriyle kösele kemerinizi süsleyiniz.
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UYGULAMAFAALİYETİ
FAALİYETİ
UYGULAMA
Kullanılacak Araç-Gereçler










Kesilmiş kemerlik deri (Şerit)
Dişi ve erkek trok
Permejüp basma aleti
Çelik cetvel
Deri kalemi
Çarklı zımba
El dikiş iğnesi
Baskı makinesi
Desen basma plakası

İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak Kösele kemeri
kapalı zımba ile süsleme yapınız.
Süsleme
İşlem Basamakları
 Kemer şeridinizi hazırlayınız.

Öneriler
 Faaliyet 1 ve 2 işlemleri tamamlayınız.

 Şerit eninde, boyuna gelecek şekilde
1.5 cm ara ile işaret alınız.

 Kemerinizin eninde 0.5 cm içeri girerek
işaretlemelerinizi 1.5 cm ara ile alınız. Ölçü
alırken dikkatli davranınız.

 İşaretlediğiniz yerden çarklı zımba
ile deliniz.

 Örnek parça üzerinde bir el çalışması
yapınız. İşaretleri üzerine çarklı zımbanızı
dikkatli yerleştirerek delme işlemini
yapmaya kaydırmamaya özen gösteriniz.

 Zımbaları
açılan
deliklere
 Uygun aparat la sıkıştırdığınızdan emin
yerleştirerek, zımba makinesi ile
olunuz.
sıkıştırınız.
 Süslediğiniz
uygun olup
ediniz.

kemerin
kriterlere
 İşlemin
niteliğini
olmadığını kontrol
değerlendiriniz.
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öğretmeniniz

ile

ÖLÇME
DEĞERLENDİRME
ÖLÇME
VEVE
DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplayarak ölçünüz.
Aşağıdaki doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz.
1.

(

) Kemerde, süsleme en çok uçluk kısma yapılır.

2.

(

) Deri işlerinde metal baskı tekniği kullanılır.

3.

(

) Süsleme ürüne estetik katmak amacıyla yapılır.

4.

(

) Kabartmalı baskı çıkıntı oluşturma işlemidir.

5.

(

) Kösele kemere yakarak süsleme yapılmaz.

6.

(

) Tırnakla desen geçirme işlemi kağıdın ön yüzeyinden yapılır.

7.

(

) Sıcak baskı kuru deri yüzeye uygulanır.

8.

(

) Analin boya alkolle eritilir.

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.
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PERFORMANS DEĞERLENDİRME
Gerekli araç-gereci hazırlayarak kösele kemeri zımba ile süsleme tekniğe uygun
olarak süsleyiniz. Bu uygulamayı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.
Açıklama
Aşağıda listelenen davranışları, davranışlarınızın her birinde gözleyemediyseniz “Hayır”,
gözlediyseniz “Evet” şeklinde karşısındaki kutucuğa (X) le işaretleyiniz.
Evet

Değerlendirme Ölçütleri

Hayır

Kemer şeridinizi hazırladınız mı?
Şerit eninde, boyuna gelecek şekilde 1.5 cm ara ile
işaret aldınız mı?
İşaretlediğiniz yerden çarklı zımba ile delikleri
açtınız mı?
Permajüp aleti ile kapalı zımba ile süsleme yaptınız
mı?
Süslediğiniz kemerin istenen niteliklere uygun olup
olmadığını kontrol ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı kontrol ederek kendinizi değerlendiriniz, “Hayır” yanıtlarınız var ise
hayır yanıtlarınızla ilgili öğrenme faaliyetlerini tekrarlayınız. Tamamı “Evet” ise bir sonraki
öğrenme faaliyetine geçiniz.

31

ÖĞRENME FAALİYETİ– 4
ÖĞRENME FAALİYETİ– 4
AMAÇ
Uygun ortam sağlandığında, tekniğe ve amaca uygun freze ve kenar boyası
yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:




Saraciye ürünlerinde yapılmış olan freze işlemlerini inceleyiniz.
Saraciye üretimi yapan atölyeleri gezerek kenar boyama işlemini gözlemleyiniz.
Kenar boyamada kullanılan deri boyası çeşitlerini araştırınız. Gözlemlerinizi
arkadaşlarınız paylaşınız.

4. FREZE VE KENAR BOYAMA
4.1. Kenar Boyama
Saraciye de kullanılan kenar boyaları dolgu yapma özelliğine sahiptir. Derideki
pürüzleri giderirken ürüne sertlik ve dolgunluk kazandırır.
Kenar boyama işlemi, frezeden sonra yapılabileceği gibi sertleştirme özelliği
nedeniyle freze işleminde kolaylık sağlaması için frezeden önce de yapılabilir.
Kenar boyama makinesi, derinin renginde veya kontras renkte boyayarak, derinin
dokusunda görülen renk farklılıklarını kapatır, parlaklık kazandırılır. Mat dolgu boyası ve
parlak dolgu boyası olmak üzere iki çeşittir. Bu boyaların çeşitli renkleri mevcuttur.
Kenar boyama makinesi kemer genişliğine göre ayarlanır.(Bk. Kemer Yapımı
modülü) Derinin rengine ve cinsine uygun kenar dolgu boyası, makinenin boya haznesine
konulur. Kemer, kenar boyama makinesine sürülür (Fotoğraf 4.1). İş bitiminde hemen
makinenin boya haznesi temizlenmelidir.

Fotoğraf 4.1:Kemeri boya makinesine girişi
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Bant usulü çalışma, bu işlem için kolaylık sağlar. Boyadan çıkan kemer, varsa kenar
kurutma fırınına verilir (Fotoğraf 4.2).

Fotoğraf 4.2:Kurutma fırını

Kenar boyama, aynı kalıpta kesilmiş iş parçaları üst üste konularak da yapılabilir.
Kemer ucu ve tokalık kenarı ve köprü kenarları makinede boyanamayacağı için elde fırçaya
da sünger yardımı ile boyanır.
İş bitiminde makine boya haznesinin temizlenmesi gerekir.
Kenar ve köşe boyama makinesi bulunmayan durumlarda boyama işlemi elde (kulak
çöpü, cuk ucuna sarılmış ince çorap veya sünger ile) yapılabilir (Fotoğraf 4.3). Elde boyama
yapılırken deri yüzeyine boya taşırmamaya dikkat edilmelidir.

Fotoğraf 4.3:Elde kenar boyama işlemi

4.2. Freze
Kemer üretilecek derinin kesildikten sonra, tokanın genişliğine göre kenarlarından
istenen genişliğe getirilmesini sağlar. Yani kemere son genişliği vermek için yapılır. Freze
işlemi aynı zamanda kemerin kenarlarının bombeli, pürüzsüz ve kaygan olmasını sağlarken
kemere estetik değer katmaktadır. Freze kalın derilere uygulanabilir. Bu nedenle yapılan
üründe kullanılan derinin özelliğine, kalınlığına göre freze işlemi gereklidir. (Bk.Kemer
Yapımı modülü)
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İki çeşit frezeleme yapılır:


Bıçaklı Freze

Kenar(Bıçaklı) freze makinesi, kemerlik deri genişliğine göre ayarlanır. Boyadan
gelen kemerlik deri, freze makinesine verilerek, frezeden geçirilir(Fotoğraf 4.4) .Gerekirse
işlem bir kez daha tekrarlanır.

Fotoğraf 4.4:Bıçaklı freze



Uç Frezesi (Fırçalı)

Eğri hatlı olan kemer uçları bıçaklı frezede düzeltilemez. Kemerin uç kısmının freze
ile düzeltilerek pürüzleri giderilir (Fotoğraf 4.5).

Fotoğraf 4.5:Fırçalı freze, uç frezesinin yapılması

Frezeden çıkan kemer kenarlarının boyaları gideceği için elde ya da kenar boyama
makinesinde yeniden kenar boyama işleminin yapılması gerekir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
.
Kullanılacak Araç-Gereçler










Bıçaklı freze makinesi
Fırçalı freze makinesi
Kenar boyama makinesi
Kenar kurutma fırını
Kenar boyası
Fırça
Sünger
Çalışma tezgâhı
Kesilmiş kemerlik deri

İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak kösele kemer, kenar
boyama ve freze işlemini yapınız.
Kenar Boyama ve Freze
İşlem Basamakları
 Deriye uygun renkte kenar boyasını
hazırlayınız.
 Kenar boyama makinesine, boyayı
koyunuz.
 Kenar boyama makinesini kemerlik
deri genişliğine ayarlayınız ve deriyi
makineye veriniz. Boyama işlemini
gerçekleştiriniz.
 Kenarı boyanan deriyi, kenar
kurutma fırınından geçiriniz.
 Kenar freze makinesi genişlik ayarını
kemer genişliğinde yapınız ve deriyi
frezeye veriniz.
 Kemer uçlarını fırçalı frezede
düzeltiniz.
 Kemeri yeniden kenar boyama
makinesine ve kenar kurutma fırınına
ve veriniz.
 Kemer uç ve tokalık kenarları ile
köprü kenarlarını elde boyayınız.
 Kenar boyama ve freze işleminin
istenen nitelikte olup olmadığını
kontrol ediniz.

Öneriler
 Deriye uygun renkte ve gerekli miktarda
boya kullanınız.
 Makineyi kullanma talimatlarına uyunuz.
 Makine ayarlarını doğru yaptığınızdan emin
olunuz.
 Kenarın düzgün boyanıp boyanmadığını
kontrol ediniz.
 Genişlik ayarını doğru yaptığınızdan emin
olunuz.
 Elinizi makineye değdirmemeye dikkat
ediniz.
 Boyanın tüm yüzeye dağıldığından ve
kuruduğundan emin olunuz.
 Boyayı deri yüzeyine taşırmamaya özen
gösteriniz.
 Çalışmalarınızın
doğruluğunu
öğretmeninizle veya ilgili kişi ile
değerlendiriniz.
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ÖLÇME
DEĞERLENDİRME
ÖLÇME
VEVE
DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplayarak ölçünüz.
Aşağıdaki cümleleri doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz.
1.

(

) Kenar boyası derideki pürüzleri giderir, sertlik ve dolgunluk verir.

2.

(

) Eğri hatlı olan kemer uçları bıçaklı freze ile düzeltilir.

3.

(

) Freze işlemi bombelik ve kayganlık sağlar.

4.

(

) Freze işleminden sonra kenar boyası yapılmalıdır.

5.

(

) Freze işlemi, her cins deriye uygulanabilir.

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.
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PERFORMANS DEĞERLENDİRME
Gerekli araç gereci sağlayarak, tekniğe ve amaca uygun kenar boyası ve freze yapınız.
Bu uygulamayı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.
Açıklama
Aşağıda listelenen davranışları, davranışlarınızın her birinde gözleyemediyseniz “Hayır”,
gözlediyseniz “Evet” şeklinde karşısındaki kutucuğa (X) le işaretleyiniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

Deriye uygun renkte kenar boyasını hazırladınız
mı?
Boyama makinesine boyayı koydunuz mu?
Kenar boyama makinesini kemerlik deri genişliğine
ayarlayıp deriyi makineye verdiniz mi?
Kenar boyama işlemini yaptınız mı?
Kenarı boyanan deriyi, kenar kurutma fırınından
geçirdiniz mi?
Kenar freze makinesi genişlik ayarını kemer
genişliğine göre yaptınız mı?
Kenar frezesini yaptınız mı?
Kemer uçlarını fırçalı frezede düzelttiniz mi?
Kemeri yeniden kenar boyama makinesine ve kenar
kurutma fırınına verdiniz mi?
Kemer uç ve tokalık kenarları ile köprü kenarlarını
elde boyadınız mı?
Kenar boyama ve freze işleminin istenen nitelikte
olup olmadığını kontrol ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı kontrol ederek kendinizi değerlendiriniz, “Hayır” yanıtlarınız var ise
ilgili öğrenme faaliyetlerini tekrarlayınız. Tamamı “Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine
geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ– 5
ÖĞRENME FAALİYETİ– 5
AMAÇ
Uygun ortam sağlandığında modele ve tekniğe uygun kemer tokası takabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Bu faaliyet öncesinde, aşağıdaki araştırmaları yapınız:




Kemer satış mağazalarını gezerek kösele kemerlerde kullanılan toka çeşitlerini
inceleyiniz.
Saraciye üretimi yapan atölyeleri gezerek toka takma işleminin uygulanmasını
gözlemleyiniz.
Kemer modeli ile toka arasındaki uyum ilişkisini arkadaşlarınızla paylaşınız.

Araştırmada edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

5. TOKA TAKMA
5.1. Tokanın Önemi
Toka, kemerin en göze çarpan aksesuarıdır. Kemerde toka seçimi ve montajı son
derece önemlidir. Kullanılacak tokanın kemer genişliğine uygun genişlikte ve ebatta, modeli
destekleyici formda ve renkte olması, kemeri süslemede kullanılan diğer aksesuarlarla uyum
sağlaması gerekir.
Tokanın hangi teknikle montajlanacağı da önemlidir. Toka, kemere hazır aksesuarlarla
ya da dikerek tutturulur. Hangi tekniğin kullanılacağı, kemerin tasarımına, derinin özelliğine,
süslemede kullanılan diğer malzemelerin özelliğine bağlı olarak değişir.
Toka montajının sağlam olması çok önemlidir. Montajda trok vb. metal aksesuarlar
kullanıldıysa bunlar doğru ve sağlam montajlanmalı, dikerek montajlandıysa dikişlerin
sağlamlaştırılması gerekmektedir.

5.2. Toka Takma
Bu modülde baskılı kemerde uygulanan toka takma işlemi gösterilmiştir. Zımba ile
süslenmiş kemerde de aynı işlem tekrar edilerek toka takma işlemi yapılır.


Tokalık kıvırma payının ortasına toka yerleştirilerek tokalık dil yuvası yerine
oturtulur (Fotoğraf 5.1).
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Fotoğraf 5.1:Dil yuvasının geçirilmesi




Dikiş makinesi dikime hazırlanır. Makineye alt ve üst ipliği takılır.
Tokalık dil yuvasının altından bir tur dikiş atılır. Aynı hizada gidip gelinir
(Fotoğraf 5.2).

Fotoğraf 5.2: İlk tur dikişinin atılması



Fotoğraf 5.3: İlk tur dikişinin atılmış hali

Tokalık kıvırma payı katlanarak, köprü tokalık ile kıvırma payı arasına alınır.
Köprü yerleştirilirken zımbalı birleşme noktasının deri katı arasında kalmasına
dikkat ederek ikinci tur dikişi atılır (Fotoğraf 5.4).

Fotoğraf 5.4: Köprü yerleştikten sonra tokalık dikişi
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İplikler geriye çekilerek yakma makinesinde yakılarak temizlenir (Fotoğraf
5.5).



Yakma makinesi: makinede dikilen kemerlerin sarkan iplerinin yakılmasında
kullanılır.

Fotoğraf 5.5:Dikiş ipliklerinin yakılarak temizlenmesi



Kemerin yüzeyinde, tokasında boya, yapıştırıcı vb. kalıntıları varsa temizlenir.

5.3. Kalite Kontrol
Bitmiş kemerin kalite kontrolü yapılır. Kemer üzerinde, deri hasarlarının olup
olmadığı, aksesuar montaj ve üretim hasarları kontrol edilir. Kesim hatası ve dikiş kalite
kontrolü yapılır. Kenar boyama ve freze işlemlerinden kaynaklanan eksiklik ve hatalar
gözden geçirilir. Düzeltilebilecek hatalar düzeltilerek son kontrol raporu düzenlenir.


Kemerin kalite kontrolü yapılarak bitirilir (Fotoğraf 5.6).

Fotoğraf 5.6:Bitmiş kösele kemer

40

UYGULAMAFAALİYETİ
FAALİYETİ
UYGULAMA
Kullanılacak Araç-Gereçler








Toka
Düz dikiş makinesi
Dikiş ipi
Makas
İplik yakma aleti
Kemer derisi
Kemer köprü derisi

İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak kemere toka
takınız.
Toka Takma
İşlem Basamakları
 Tokayı dil yuvasına yerleştiriniz.
 Tokayı geçirdikten sonra bir tur dikiş
atınız.
 Tokalığın

arasına

kullandığınızdan

emin

olunuz.
 Makine kullanma talimatlarına uyunuz.

emin olunuz.

 Tokalığa köprüyü yerleştirdikten bir
tur dikiş atınız.
iplik

tokayı

köprüyü  Tel zımbanın deri arasında kaldığından

yerleştiriniz.

 Sarkan

Öneriler
 Uygun

uçlarını

 Güvenlik kurallarına uyunuz.

yakarak  Dikişe zarar vermeyiniz.

temizleyiniz.
 Sektör temsilcisi veya öğretmeniniz ile
 Kalite kontrol yapınız.

birlikte, kemerin istenen nitelikte olup
olmadığını değerlendiriniz.
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ÖLÇME
DEĞERLENDİRME
ÖLÇME
VEVE
DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplayarak ölçünüz.
Aşağıdaki cümleleri doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz.
1.

(

) Toka tokalık kıvırma payının arasına yerleştirilir.

2.

(

) Yakma makinesi süslemede kullanılır.

3.

(

) Köprü uçlarının birleştirme zımbaları tokalık arasında kalır.

4.

(

) Sarkan iplik uçları kesilerek temizlenir.

5.

(

) Toka kemere hazır aksesuarlarla ya da dikilerek tutturulur.

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.
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PERFORMANS DEĞERLENDİRME
Gerekli araç-gereci sağlayarak, kemere tekniğe uygun toka takınız. Bu uygulamayı
aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.
AÇIKLAMA
Aşağıda listelenen davranışları, davranışlarınızın her birinde gözleyemediyseniz “Hayır”,
gözlediyseniz “Evet” şeklinde karşısındaki kutucuğa (X) le işaretleyiniz.
Değerlendirme Kriterleri

Evet

Hayır

 Tokayı dil yuvasına yerleştirdiniz mi?
 Tokayı geçirdikten sonra bir tur dikiş attınız mı?
 Tokalığın arasına köprüyü yerleştirdiniz mi?
 Tokalığa köprüyü yerleştirdikten bir tur dikiş
attınız mı?
 Sarkan iplik uçlarını yakarak temizlediniz mi?
 Kalite kontrol yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz
sorularla ilgili konuları, faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz.
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz Modül Değerlendirmeye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Modül ile kazandığınız kösele kemer yapma yeterliğini ölçmek için bir kösele kemer
hazırlayınız. Bu uygulamayı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.
AÇIKLAMA: Aşağıda listelenen davranışların her birinde öğrencinin kazandığı
davranışları değer ölçeğine göre değerlendiriniz.
Evet
Hayır
Değerlendirme Ölçütleri
1. Ölçü almak
A) Kemer uzunluğunu bedeninize ölçülendirdiniz mi?
B) Toka seçtiniz ve iç ölçümünüzü yaptınız mı?
C) Kemer enini ölçülendirdiniz mi?
D) Dil yuvası ve bel ayar deliklerini ölçülendirdiniz mi?
2. Kesim -İnceltme
A) Deri yüzey analizi yaptınız mı?
B) Şerit kesimi yaptınız mı?
C) Kemeri boyladınız mı?
D) Üç kafada uçluk, 5 delik ve tokalık kesimi yaptınız mı?
E) Köprü kesimi yaptınız mı?
F) Tokalık ve köprü yarma tıraşı yaptınız mı?
G)Köprü uçlarını zımbalayarak birleştirdiniz mi?
3. Süsleme yapmak
A)Süsleme işaretlerini aldınız mı?
B)İşaretlenen yerlerden çarklı zımba ile delikler açtınız mı?
C)Deliklerin büyüklüğünün troklara uygun olmasına dikkat
ettiniz mi?
D)Zımba ile süsleme işlemini yaptınız mı?
4.Kenar boyası ve freze yapmak
A) Kenar boyama makinesinde kenar boyadınız mı?
B) Kenar kurutma fırınında kenar boyasını kuruttunuz mu?
C) Kenar frezesi yaptınız mı?
D) Uç, tokalık ve köprü kenarlarını elde boyadınız mı?
E) Frezeden gelen kenarları yeniden boyadınız mı?
5. Toka takmak
A)Tokalığa, tokayı yerleştirerek dil yuvasını geçirdiniz mi?
B) Tokalığın dibinden bir tur dikişi attınız mı?
C) Tokalığa köprüyü yerleştirdiniz mi?
D)Bir tur dikiş attınız mı?
E)Sarkan iplik uçlarını bağlayarak, iplik uçlarını yakarak
temizlediniz mi?
D) Kalite kontrol yaptınız mı?
DEĞERLENDİRME
Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetini tekrarlayınız.
Modülü tamamladınız. Tebrik ederiz. Öğretmeniniz size çeşitli ölçme araçları
uygulayacaktır. Öğretmeninizle iletişime geçiniz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8

Y
D
D
D
Y
D
D
Y

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

D
Y
Y
D
Y
D
Y
D

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

D
D
D
D
Y
Y
Y
D
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ÖĞRENME FAALİYETİ 4’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

D
Y
D
D
Y

ÖĞRENME FAALİYETİ 5’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

D
Y
D
Y
D
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KAYNAKLAR
KAYNAKLAR
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