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Saraciye Üretimi
Klasik Erkek Kemeri
Klasik erkek kemeri ile ilgili bilgi ve becerilerin
kazandırıldığı öğrenme materyalidir.
40/24
Ölçü Alma, Kesim, Deri İnceltme ve Tezgâh İşleri
modüllerini başarı ile tamamlamış olmak.
Klasik erkek kemeri yapımı ile ilgili yöntem ve tekniklerini
öğretmek.
Genel Amaç
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında, niteliklere uygun
klasik erkek kemeri üretimi yapılabileceksiniz.
Amaçlar
1. Standarda uygun ölçümlendirme yapabileceksiniz.
2. Modele uygun kalıp hazırlayabileceksiniz.
3. Firesiz ve net kesim yapabileceksiniz.
4. Tekniğe uygun birleştirme yapabileceksiniz.
5. Kemere uygun toka takabileceksiniz.
Saraciye atölye ortamı; çizim masası, resim kağıdı, kumpas,
kalibrasyonlu cetvel, mezura, uzun cetvel, masa, kemer
tokası, kompüratör, kesim masası, kalem, kesim bıçağı,
masat, eğe, kesim mukavvası, model mukavvası, çarklı
zımba, vidalı toruk, tel zımba, tornavida, iplik yakma
makinesi, bali, fırça, bali kutusu, fiesta ve yarma deri, salpa,
pres makinesi, tokalık ve uç kesim kalıbı, şerit kesme
makinesi, tıraş bıçağı, tıraş makinesi, yarma makinesi, freze
makinesi, kenar boyama makinesi, kenar boyası, sünger,
lateks, ezme makinesi, araçlama makinesi, 3,5 luk araçlama
topu, kesim presi, uç araçlama bıçağı, üç kafa boylama presi,
beş delik kalıbı, klişe baskı, tokalık delme kalıbı, kurutma
fırını, uç boyama makinesi, düz desen kalıbı, boy desen
makinesi, dikiş makinesi, dikiş ipliği, köprü boylama aracı,
köprü basma aleti, Çarklı zımba, şerit kesme makinesi, kesim
pres makinesi, latex sürme makinesi, kenar traş makinesi,
kesim el biçağı, masat ve eye, kesim lastiği.
Her faaliyet sonrasında o faaliyetle ilgili değerlendirme
soruları ile kendi kendinizi değerlendireceksiniz. Öğretmen,
modül sonunda size ölçme aracı (uygulama, soru-cevap)
uygulayarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek değerlendirecektir.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Bu modül ile, ayakkabı ve saraciye alanında klasik erkek kemeri üretimi için gerekli
bilgi ve beceriye sahip olacak, düz klasik kemer modeli üretebileceksiniz.
Eski kemer ve tokaları, geçmiş zamanlardaki zarafetimizin, inceliğimizin ve zengin
bilgi birikimimizin aynası gibidir. Zaman içinde kullanım alan ve şekli değişse de, kemer
dünden bugüne kullanmaktan vazgeçemediğimiz bir aksesuardır.
Kültür zenginliğinin korunması ve devamı için, geçmişten miras kalan sanatların
öğrenilmesi ve korunması gerekir.
Klasik erkek kemeri, kemer üretiminde önemli bir yere sahiptir. Erkek giyiminin
ayrılmaz bir aksesuarı haline gelen klasik kemer çeşidini tanıyacak, yapım aşamalarını
uygulayarak klasik kemer üretmenin mutluluğunu duyacaksınız.
Bu modül ile klasik kemer ölçülerini ve çeşitlerini öğrenecek, kalıp çıkarıp kesimini
yapacak, modele uygun birleştirip tokasını takabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ– 1
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ– 1

Uygun ortam sağlandığında, standarda uygun, klasik erkek kemeri ölçü formu
hazırlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken araştırmalar şunlardır;






Klasik erkek kemeri ve kemer tokaları üreten işletmeleri gezerek gözlem ve
inceleme yapınız.
Klasik erkek kemeri ile ilgili dergi, katalog, broşür vb. kaynakları inceleyiniz.
Konu ile ilgili fuar, vitrin ve internet ortamından yararlanıp gözlemlerinizi
arkadaşlarınızla paylaşınız.
Klasik erkek kemerinin kullanıldığı kıyafetle uyumunu, kemeri kullanan yakın
çevrenize sorarak ön araştırma yapınız.
Günümüz modasına uygun klasik kemer örneklerini bulup sınıf ya da atölye
ortamında inceleyiniz ve panoda sergileyiniz.

1. MODEL ÖLÇÜ FORMU
1.1. Klasik Erkek Kemeri
1.1.1. Tanımı
İnce deriden içine gerekirse, besleme malzemesi koyularak yapılan ve erkek kumaş
pantolonlarında pantolonu bele tutturmak ve de süs amacıyla kullanılan erkek giyimin en
önemli aksesuarlarındandır.

1.1.2. Klasik Erkek Kemerinin Erkek Giyimindeki Yeri Önemi
Kemer, tarih öncesi dönemlerde ortaya çıkmıştır. 15. yüzyılda erkeklerin pelerinleri,
özenilerek işlenmiş, deri kemerlerle vücuda oturtulmuştur. Kemer ve hatta kemer tokalarının,
giyimin vazgeçilmez unsurlarından olduğu eski Türk giyimleri incelendiğinde açıkça
görülmektedir. İnsanların iyi ve zevkli giyinmeye yönelmelerinde, giyimi tamamlayıcı
aksesuarların (kemer, çanta, ayakkabı, şapka, eldiven, takı vb.) payı büyüktür. Bunların
başında klasik erkek kemeri gelmektedir. Günümüzde kemer, erkek giyiminde kumaş
pantolonun ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir (Fotoğraf 1.1).

3

Fotoğraf 1.1: Vitrinde pantolon ve kemerin birlikte sunumu

Kemer kullanırken, hatta kemer tasarım aşamasında bile, moda, giyim ve diğer
aksesuarlarla bir beraberlik ve bütünlük sağlanması düşünülmektedir (Fotoğraf 1.2). Takım
elbiseye, kumaş pantolona ve giyilen ayakkabıya uygun seçilen klasik bir kemer kişiyi son
derece şıklaştırır (Fotoğraf 1.3 ).

Fotoğraf 1.2: Kemerle ayakkabının uyumu

Fotoğraf 1.3: Takım elbiseyle kemer

1.1.3. Klasik Kemer Modelleri
Klasik kemer üreticileri ürettikleri modelleri bir model numarasıyla isim- lendirilirler.
Örneğin: 1357 numaralı klasik kemer gibi. Sipariş ve üretimde model o numarayla dile
getirilir. Klasik erkek kemerleri uçlarına ve üst yüz şekline göre çeşitlilik gösretebilir.
1.1.3.1. Klasik Kemerde Kullanılan Uç Çeşitleri





Düz uç: Uç’u düz şekilde biten kemerdir.
Oval uç: Bu uç şeklinde yüzey üzerindeki dikiş ya da süsleme, ucun şekline
göre devam eder.
Sivri üçgen uç: Belirgin uç istendiğinde üst yüzey süslemesine uyum sağlaması
için tercih edilir.
Küt üçgen: Daha çok geniş dikişli kemerlerde tercih edilir. Daha farklı uç
çeşitleri isteğe göre tasarlanabilir (Fotoğraf 1.4).
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1.1.3.2. Uç Kalıpları
Ölçülere ve isteğe göre tasarımı yapılan uç modelleri kesim kalıpları yapılarak
üretimde kullanılır (Fotoğraf 1.5).

Fotoğraf 1.4: Uç çeşitleri

Fotoğraf 1.5: Uç kalıpları

1.1.3.3. Klasik Kemerde Kullanılan Yüzey Süslemeleri
Klasik kemerin sade fakat şık görünmesi için kemerin üst yüzeyi çeşitli tekniklerle
süslenebilir. Bunlardan bazıları şunlardır.



Düz kemer: Kemerin yüzeyinde herhangi bir süsleme yapılmamış kenarında
yapıştırma ya da sade dikiş bulunan kemerlerdir( Fotoğraf 1.6).
Fitilli kemer: Süslemede deri fitil (sırım) kullanılan kemerlerdir. Kullanılan
sırım sayısı ve modeli değişiklik gösterebilir(Fotoğraf 1.7).

Fotoğraf 1. 6: Düz kemer



Fotoğraf 1.7: Fitilli kemer

Baskılı kemer: Kemerin üst yüzeyine boy desen makinesinde istenilen desen
kalıplarıyla form verilmiş kemerlerdir (Fotoğraf 1. 8 ), (Fotoğraf. 9 ), (Fotoğraf
1. 10 ).
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Fotoğraf 1. 8: Baskılı kemer

Fotoğraf 1. 9: Desen kalıpları

Fotoğraf 1.10: Boy desen makinesi




Mumlu İplikle Süslenmiş Kemerler: Açılan deliklere uyumlu kalınlık ve renkte
mumlu ipliklerle yapılan kemerlerdir (Fotoğraf 1.11).
Dikiş ve Deliklerle Süslenmiş Kemerler: Değişik ölçü ve kompozisyonlarda
açılan delik, dikiş vb. tekniklerle süslenmiş kemerlerdir (Fotoğraf 1.12 ).

Fotoğraf 1.11: Mumlu iplikli kemer

Fotoğraf 1.12: Dikiş ve delikli kemer
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İsteğe göre klasik kemer süsleme teknikleri geliştirilebilir ( çizim 1.1).

Çizim 1.1: Düz klasik erkek kemer çizimi

1.2. Model Form
Üretimine karar verilen klasik erkek kemer modelinin ayrıntılı olarak çizimi yapılır
(Tasarımın son aşaması).
Model form hazırlanırken örnek klasik kemer incelenerek, karakteristik özellikleri
belirlenir. Ürün üzerinde değişiklik yapılmak isteniyorsa bunlar tespit edilir (Çizim 1.2)








Deri cinsinin özelliğini belirleme
Kemeri parçalara bölme ve adlandırma
Kemerin en ve boy ölçülerini belirleme
Yapımında uygulanacak teknikleri belirleme
Dikiş büyüklüğünü ve çeşidini belirleme
Kullanılacak sertleştirme malzemesini belirleme
Kullanılacak toka çeşidini ve ebadını belirleme

Bu yapmış olduğunuz tespitlere göre kullanılacak araç gereçler temin edilir. Klasik
erkek kemer parçaları ayrı ayrı çıkarılır.

Çizim 1.2: Model form çizimi
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Resim 1, çizim 1’de verilen klasik erkek kemerine göre
ölçülendirme yapınız.

model çizimi ve

1.3. Kemerin Bölümleri

Klasik erkek kemerinin ana parçaları üst, alt ve köprüdür. Deri çok inceyse bitmiş
kemerin kalınlığını (3.2-3.4 mm) tutturmak amacıyla ara salpa kullanılır. Modele göre toka,
tokalık veya gövdenin ucuna takılır. Sade modeller olduğu gibi, üst derinin çeşitli tekniklerle
süslendiği modeller de vardır. Bu modülde çalışılacak kemer modeli sade, deri çeşidi fiesta,
bölümleri ise; üst deri, alt deri, salpa, tokalık ve köprüdür.
Klasik erkek kemerinde bay ölçüsü standart beden ölçüleridir, en ölçüleri 2.5, 3, 3.5
cm olarak isteğe göre değişir. Kemerin bitmiş kalınlığı 3.2-3.4 mm arasında olur.

1.3.1. Üst Deri
Kemerin tokalıkla uç kısmı arasında kalan şerit halindeki ana parçasıdır. Kemerin
bitmiş en ve boy ölçüsünü verir. Model özelliği ve kullanacak kişinin beden ölçüsüne (bel
ölçüsüne) göre ölçülendirilir. Klasik kemerde kullanılan üst deri çeşidi Anilin ve fiestadır.
Üst derinin kalınlığı 1.6 -1.7 -1.8 mm olmalıdır.
Fiesta: Büyükbaş hayvanlardan elde edilen, kemer üretiminde üst deri olarak tercih
edilen bir deri çeşididir.

1.3.2. Alt Deri
Kemerin arka kısmını kaplayan deriye denir. Alt deri üst deri ile aynı cinste
olabileceği gibi maliyeti düşürmek, iyi deriden tasarruf edebilmek için yarma veya ikinci
kalite deri kullanılmaktadır. Kemerin toplam kalınlığı 3.2-3.4 mm arasında olur (Fotoğraf
1.13).

1.3.3. Salpa
Klasik erkek kemerinin istenilen kalınlıkta ve görünümde olmasını sağlamak
amacıyla, üst ile alt deri arasına konulan bir malzemedir. Piyasada çeşitli kalınlıkta olanları
vardır. Kemer modeline göre istenilen kalınlık kullanılır.

1.3.4. Tokalık
Kemer tokasının takıldığı bölümdür. Eni, kemerin enine göre değişiklik gösterse de
boyu standart 10 cm
olmaktadır. Tokalık derisinin kalınlığı 1.4 mm olur. Tokalığın şekli
kemer modellerine göre uç kısmında ufak değişiklikler göstermektedir (Fotoğraf 1.14).
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Fotoğraf 1.13: Alt ve üst deri

Fotoğraf 1.14: Tokalık

1.3.5. Köprü
Kemerin, uçluğu tutan kısmıdır. Tokalık bölümüne yerleştirilir. Kemerin en
genişliğine göre boyu ayarlanır. Köprünün ilk kesim eni 13 mm, araçlanmış eni ise 10 mm’
dir. Gövdede kullanılan aynı malzeme ve tekniklerde çalışılır. Modele göre tek yada çift
olarak kullanılır (Fotoğraf 1.15).

1.3.6.Toka
Kemerin iki ucunu birbirine tutturmaya yarayan, kemerin bel üzerinde kaymadan
durmasını sağlayan kısmıdır. Değişik ölçü ve modellerde üretilmektedir. Klasik kemerde
sade modeller tercih edilir (Fotoğraf 1.16).

Fotoğraf 1.15: Köprü

Fotoğraf 1.16: Toka

1.4. Klasik Kemerde Ölçü Sistemleri
Beden ölçüsü
42
44
46
48
50
52
XL
XXL

Kemer uzunluğu
90 cm
95 cm
100 cm
105 cm
110 cm
115 cm
135-140 cm
145-150 cm

Tablo 1.1: Klasik kemerde standart beden ölçü tablosu
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Kemerde uzunluk ölçüleri, her bedende beş cm büyür. (Tablo 1.1)
Klasik erkek kemerinin eni 2.5, 3, 3.5 cm olur.
Kemerin ucundan 5 deliğin ortancası olan 3. deliğe olan mesafesi 15 cm’ dir.
Delikler arası mesafe 2–2,5 cm’dir.
Dil yuvası delik boyu 2 cm’dir.
Kemer, freze makinesinden geçirilecekse, kemer enine 3 mm fire payı
verilmelidir.

1.5. Klasik Kemerde Ölçü Alma
Klasik kemerde kalıp hazırlanırken ölçü paysız hazırlanır. Haraçlama yapılacaksa en
ölçüsüne 3 mm eklenir. Şerit kesme makinesi bulunan atölye ve işletmelerde kemerin şerit
makinesinde kesimi yapılır. Sonra şeritler modele ve boylarına göre ayrılır. Daha sonra
istenilen kemer boyu netleştirilip fazlası kesilir. Kesilmiş şeritlerin hatalı olanları baskılı
kemer modelinde kullanılır, böylece hata kapatılmış deri de üretime kazandırılmış olur.

1.5.1. Kemerin Enini Belirleme
Klasik erkek kemerleri kumaş pantolonunda kullanıldığı için pantolon beline uygun
standart 2.5, 3, 3.5 cm. eninde olur.

1.5.2. Kemerin Boyunu Belirleme
Kullanacak kişinin bel ölçüsü alınır. Bu ölçü klasik erkek kemerinde toka boyundan 5.
deliğin ortası olan 3. deliğe kadar olan kısımdır. Buna 15 cm uçluk kısmı eklenerek kemer
boyu bulunur.

1.5.3. Toka Boyutunu Belirleme
Modele uygun toka çeşidi belirledikten sonra, kemer en ölçüsünden 3 mm daha geniş
toka seçilir.

1.5.4. Salpa Ölçülerini Belirleme
Ara salpa kemerin kalınlığını ve model özelliğine göre şeklini vermek için
kullanılması nedeniyle kalınlıkları değişmektedir. Bu modülde salpa eni 2.5 cm olarak
uygulanmıştır.
Boy ölçüsü almada gönye veya uzun çelik cetvel, hassas uzunluk ölçülerinde
kumpas, kalınlık ölçümünde kompüratör kullanınız.
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Kompüratör: Saraciye alanında hassas ölçüm yapmanın önemi bilinmektedir. Bu
nedenle deri sektöründe hassas ölçüm yapan aletlerden yararlanılır. Kompüratör de
bunlardan birisidir. Deri, salpa, kâğıt vb. malzemelerin kalınlığını ölçmede kullanılır. Saate
benzer üzerinde rakamlar ve gösterge çubuğu bulunur. Üstte, altta ve yanda birer buton
bulunur. Ölçümü yapılacak malzemenin üzerine alt buton koyulurken üst butona da
parmakla bastırılır. Göstergenin üzerinde durduğu rakam malzemenin kalınlığını gösterir.

Fotoğraf 1.17: Kompüratör ile ölçüm yapma

Aşağıda, bu modülde uygulanacak kemere ait ölçü tablosu verilmiştir.
Modele Göre Ölçü Formu
Kemer Parçaları
Üst deri
Alt deri
Tokalık
Köprü
Salpa
Toka
Fire payı
Delikler arası mesafe

En
Kalınlık
3,8 cm
3,8 cm
3,3 cm
1,4 mm
1,3 cm
3 cm
25 mm
3,5 cm
3 mm
Yerine göre değişiklik göstermektedir.

Boy
105 cm
105 cm
10, 5 cm
9,6 cm
105 cm
5,5 cm
3 mm
2–2,5 cm

Kemerin bitmiş ölçüleri boy 105 cm, en 3.5cm, kalınlık 3.2-3.4 mm olacaktır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Ölçü almada kullanılan araç gereçler













Çizim masası
Resim kalemleri
Resim kâğıdı
Simetrik kalibrasyonlu cetvel
Kumpas
Mezura
Şerit metre
Yüzeyi temizlenmiş masa
Kemer tokaları
Kompüratör
Desen basma makinesi
Desen kalıpları

İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak örnek kemeri
ölçülendiriniz.
İşlem Basamakları












Öneriler

 Ayrıntılara dikkat ediniz.
 Çizimi kara kalem veya kuru boya
Model çizimini yapınız.
tekniği ile yapınız.
Bel ölçüsünü alınız.
 Bel ölçüsünü alırken hareket payını
Standart uzunluk ölçüsü tablosuna bakarak
ekleyiniz.
standart ölçülerle bel ölçünüzü karşılaştırıp
 Beden ölçünüzün karşılığını bulunuz.
kendi ölçünüzü standart ölçülere
 Yaptığınız işlemin doğruluğunu
uyarlayınız.
arkadaşlarınızın çalışmaları ile
Bel ölçünüze tokalık ölçüsünü ekleyerek
karşılaştırınız.
kemer boyunu belirleyiniz.
 Amaca uygun ölçü aleti kullanınız.
Kemerin enine 3 mm fire payı ekleyerek
 Toka seçerken kemer enini, derinin
ilk kesim enini bulunuz.
kalınlığını ve rengini dikkate alınız.
Kemer genişliğine göre toka seçimi
 Toka genişliği ölçümünde kumpas
yapınız.
kullanınız.
Delinecek yerlerin işaret ölçülerini alınız.
 Hassas ölçüm yapınız.
Kalınlık, derinlik ve genişlik ölçümlerini
 Fire payını hatırlayınız.
kumpas ile yapınız.
 Deri kalınlığını kompüratör ile ölçünüz.
Alınan ölçüleri, ölçü tablosuna yazınız.
 Ölçümleri tabloya doğru aktarınız.
Ölçülerin doğruluğunu kontrol ediniz.
 Ölçülerin doğruluğunu öğretmeniniz ile
birlikte değerlendiriniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
Açıklama: Aşağıda, bir grup çoktan seçmeli soru verilmiştir. Her soruda, verilen
seçeneklerden bir tanesi doğrudur. Doğru olan seçeneği yuvarlak içine alarak işaretleyiniz.
1.

Klasik erkek kemerinde besleme hangi malzeme ile yapılır?
A) Lateks
B) Tela
C) Salpa
D) Mukavva

2.

Klasik kemer hangi giyim eşyasının ayrılmaz parçasıdır?
A) Kot pantolon
B) Kumaş pantolon
C) Ceket
D) Etek

3.

Aşağıdakilerden hangisi klasik erkek kemerinin uç çeşitlerinden biri değildir?
A) Oval uç
B) Düz uç
C) Küt uç
D) Zikzak

4.

Baskılı kemer süslemesinde hangi araç kullanılır?
A) Çarklı zımba
B) Biz
C) Desen kalıbı
D) Kesim kalıbı

5.

Yaptığınız kemer kaç parçadan oluşur?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5

6.

Köprünün ilk kesim eni ne kadardır?
A) 13 mm
B) 10 mm
C) 9 mm
D) 15mm
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7.

Klasik kemerde kaç cm. fire payı verilir?
A) 5
B) 3
C) 7
D) 1

8.

Kemerin ucundan beş deliğin ortasına kadar olan bölüm kaç cm. dir?
A) 2,5 cm
B) 5 cm
C) 10 cm
D) 15 cm

9.

Derinin kalınlığı neyle ölçülür?
A) Kumpas
B) Mezür
C) Cetvel
D) Kompüratör

10.

Klasik kemerde bitmiş kemerin kalınlığı hangisidir?
A) 3 mm
B) 3,2 mm
C) 3.6 mm
D) 3,8 mm

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız sorularla ilgili konuyu tekrarlayınız.
Başarılıysanız uygulama testine geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Gerekli araç gereci sağlayarak, örnekte verilen kemeri kendi beden ölçülerinize göre
ölçülendiriniz. Bu uygulamayı aşağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz.
Açıklama
Aşağıda listelenen davranışları, davranışlarınızın her birinde gözlemleyemediyseniz
“Hayır”, gözlemlediyseniz “Evet” kutucuğunun altına (X) le işareti koyunuz.
Değer Ölçeği
Değerlendirme Kriterleri
Evet
Hayır
Model çizimi yaptınız mı?
Bel ölçüsünü aldınız mı?
Standart uzunluk ölçüsü tablosuna bakarak, standart
ölçülerle bel ölçünüzü karşılaştırdınız mı?
Bel ölçünüze standart uç ölçüsünü ve tokalık ölçüsünü
ekleyerek kemer boyunu belirlediniz mi?
Klasik kemere uygun toka seçtiniz mi?
Kemerin enine 3 mm. fire payı ekleyip ilk kesim
ölçüsünü belirlediniz mi?
Delinecek yerlerin işaret ölçülerini aldınız mı?
Deri kalınlığını kompüratör ile hassas ölçtünüz mü?
Genişlik ölçümlerini kumpas ile yaptınız mı?
Alınan ölçüleri, ölçü tablosuna yazdınız mı?
Ölçülerin doğruluğunu kontrol ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı kontrol ederek kendinizi değerlendiriniz, “Hayır” yanıtlarınız var ise bu
yanıtlarınızla ilgili konuyu tekrarlayınız. Yanıtlarınızın tamamı “Evet” ise diğer öğrenme
faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ– 2
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ– 2

Uygun ortam sağlandığında standarda ve modele uygun kalıp hazırlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gerekenler araştırmalar şunlardır;


Araştırma işlemleri için, klasik erkek kemer üretimi yapan küçük ve büyük çaplı
işletmeleri gezerek, kullandıkları kokalık, uçluk, desen vb. kalıpları inceleyip ön
bilgi alınız. Kazanmış olduğunuz bilgi ve deneyimleri arkadaş grubunuz ile
paylaşınız.

2. KALIP HAZIRLAMA
Klasik kemer üretimi yapan işletmelerde, kalıp hazırlanmadan şerit kesme
makinesinde direk deri ve salpa kesimi yapılır. Deri malzemesinin pahallı olması,
yapılabilecek hataları düzeltme imkânı sağlaması ve el becerisini de geliştirmesi kalıp
hazırlamada büyük fayda sağlar.
Klasik erkek kemeri kalıp çıkarırken model özelliğine, sertleştirme malzemesine ve
araçlama yapılıp yapılmayacağına göre; paylı ya da paysız olarak kalıp hazırlanır.
Elde kesim yapılacaksa kalıba 3–4 mm fire payı verilmesi gerekir ki, kenarlardaki
kesim hatalarını düzeltme şansı olsun. Kalıp çıkarırken mutlaka uzun çelik cetvel ile büyük
ve pürüzsüz bir masada çalışılmalıdır. Kalıp kesimi net kesen kesim bıçağıyla bir hamlede
bıçağı kaldırmadan yapılmalıdır.

2.1. Teknik Çizim
Resim, insanların cisimleri veya düşüncelerini şekillendirme sanatıdır. Teknik resim
ise belli şartlar için özel alet ve takımlarla yapılır. Bu nedenle serbest sanat resmiyle teknik
resim arasında büyük farklılık vardır.
Teknik çizim parçanın yapım resmi dediğimiz, ölçülerini, yapılacak malzemeyi, kaç
adet yapılacağını ve işleme özelliklerini belirten çizimlerdir. Resimler hazırlanırken herkesin
anlayabileceği nitelikte ve eksiksiz olmasına önem verilmelidir.
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2.2. Kalıp Hazırlama
2.2.1. Gövde Kalıbı Hazırlama
Bel ölçüsü alınır. Bu ölçüler standart ölçülere uyarlanır. Buna göre ölçülendirme
formu hazırlanır. Model mukavvasının üzerine, en ve boy ölçüsünden 2-3 cm daha büyük bir
artı şekli çizilir. Gövde en ve boy ölçülerinin ¼ model mukavvası üzerindeki artının ¼ nün
üzerine geçirilir. Artının üzerinden kesim bıçağının tersiyle geçilerek kartonun dörde
katlanması sağlanır. Sonra ¼ dikdörtgen şeklin üsten ve yanlardan simetrisi alınarak
gövdenin boyutları belirlenir. Kesim bıçağı ile dört kat birlikte kesilir (Fotoğraf 2.1). Şerit
kesim makinesi olan atölye ve işletmelerde kemer gövdesi şerit kesim makinesinde kesilir.
Ayrıca gövde kalıbı çıkarılmaz.
Uzun dikdörtgen şeklindeki gövde kalıbının bir ucunun ½’ ne istenilen uç şekli çizilir
ve simetrisi alınarak kesilir. Bel ayar delikleri için uçtan itibaren 15 cm ölçülür, işaretlenir.
Burası beş deliğin ortasıdır. Sağına ve soluna arası 2.5 cm olan toplam 5 delik yeri belirlenir
(Fotoğraf 2.2). Çarklı zımba ile toka dilinin geçeceği büyüklükte delinir (Fotoğraf 2.3).

Fotoğraf 2.1: Gövde kalıbı çıkarma

Fotoğraf 2.3: Elde Bel ayar deliğinin açılması

Fotoğraf 2.2: Gövde kalıbı

Fotoğraf 2.4 Makine bel ayar deliğinin açılması

Seri üretimde kemerin ucu uç kalıplarıyla kesim presinde kesileceği gibi üç kafa
makinesinde uç kesimi, beş delik ve firma klişesi aynı anda yapılabilmektedir(Fotoğraf 2.4 ).
Modele göre gövde üzerinde süsleme yapılacaksa gerekli işaretler kalıp üzerinde gösterilir.
Kemer uç kısmı küt üçgen şekli kesim bıçağı ile elde verilebileceği gibi uç kalıbı ile kesim
presinde de uygulanabilir(Fotoğraf 2.5-2.6).
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Fotoğraf 2.5: Kemerin uç kısmı

Fotoğraf 2.6: Ucun kalıpla kesimi

2.2.2. Tokalık Kalıbı Hazırlama
Tokalık kalıbı çıkarılırken boyu 10.5 cm, eni kemerin eni olan 3.5 cm ölçülerinde bir
dikdörtgen çizilir. Sonra bu dikdörtgen kesim bıçağının arkasıyla iz yapılarak dört eşit
parçaya bölünür; ¼’ne istenilen tokalık şekli çizilir ve simetrisi alınarak kesimi yapılır
(Fotoğraf 2.7). Kalıbın tam ortası işaretlenir. Toka dilinin rahatlıkla geçeceği büyüklükte
oval bir delik açılır. Bu açılan delik ortalanarak kalıbın iki ucu birleştirilir, uçtan 1 cm içeri
girilerek sabitleme vidasının geçeceği büyüklükte iki uca birden delik açılır. Böylece elde
kesim için tokalık kalıbı çıkarılmış olur (Fotoğraf 2.8).
Seri üretimde tokalık derisi, tokalık kesim kalıplarıyla kesim presinde yapılır. Kesim
anında toka dilinin geçeceği delik ile sabitleme vidası için gerekli olan delik de delinmiş
olur.

Fotoğraf 2.7: Tokalık kalıbı çıkarma

Fotoğraf 2.8: Tokalık kalıbı

2.2.3. Köprü Kalıbı Hazırlama
Köprünün bitmiş eni 10 mm ilk kesimeni 13 mm olarak ayarlanır, 3 mm fire payıdır.
Boyu ise kemerin kalınlığına göre değişiklik gösterir. Kalıpta körünün boyunu 10 cm olarak
alınız. Kalıp mukavvasına yine en ve boy ölçülerinin 1/4 geçirilir, simetrisi alınarak kalıbın
kesimi yapılır. Uzun hazırlanan köprü boyu bitirildikten sonra kemere göre sonra ayarlanır
(Fotoğraf 2.9).
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Seri üretimde köprü kalıbı çıkarılmaz, gövde deri şerit kesimi gibi şerit kesme
makinesinde kesilir. Firmalar üretimde zamandan kazanmak için hazır durumda köprü stok
ederler. Gerektikçe buradan kullanırlar (Fotoğraf 2 .10).

Fotoğraf 2.9: Köprü kalıbı

Fotoğraf 2.10: Hazırlanmış köprü şeridi

2.2.4. Ara Salpa Kalıbı Hazırlama
Ara salpa model gereği değişik kalınlık, en ve boyda olabilir. Bu model gereği boyu
kemerin üst ve alt derisinin boyunda; eni ise kemerin eninden 0.5 cm daha dar olacaktır. Ara
salpa kalıbı bu ölçülere göre aynı gövde kalıbı gibi çıkarılır (Fotoğraf 2.11). Seri üretimde
salpa kalıbı çıkarılmaz, deri kesimi gibi şerit makinesinde kesilir (Fotoğraf 2.112).

Fotoğraf 2.11: Salpa kalıbı

Fotoğraf 2.12: Salpa kesimi
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UYGULAMAFAALİYETİ
FAALİYETİ
UYGULAMA
Kalıp hazırlamada kullanılacak araç gereçler












Çizim masası
Kesim mukavvası
Kesim masası ve kesim plastiği
Model mukavvası
Kurşun kalemler
Çelik cetvel
Kesim bıçağı
Model ölçü formu
Masat
Çarklı zımba
Eğe

İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak klasik erkek kemer
kalıbı çıkarınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Model mukavvasına uzun bir artı şekli
çiziniz.
 Artının ¼’ üne en ve boy ölçüsünün ¼’ ü
çiziniz.
 Kesim bıçağının tersiyle artı şeklinin
üzerinden geçiniz.
 Model mukavvasını dörde katlayınız.
 Simetrisinin üzerinden dört katı birlikte
kesiniz.
 Kalıbı ikiye katlayarak modele uygun uç
şeklini çiziniz.
 Simetrisiyle birlikte kesiniz.
 Uçtan itibaren 15 cm ölçüp işaret
koyunuz.
 Bu işaretin sağına ve soluna arası 2,5 cm
olan toplam dört delik yeri daha
işaretleyiniz.
 Çarklı zımba ile toka dilinin geçeceği
büyüklükte işaretli yerleri deliniz.
 Aynı işlemleri tekrarlayarak salpa, köprü
ve tokalık kalıplarını çıkarınız.
 Kalıpların modele uygunluğunu kontrol
ediniz.

 Artının boyunu, çizilmesi düşünülen
kalıbın en ve boy ölçüsünden biraz daha
büyük çiziniz.
 En ve boy ölçüsünü ¼’ ünü doğru
aldığınızdan emin olunuz.
 İnce karton kullanınız.
 Kesim işlemini kesim masasında ya da
kesim plastiği üzerinde yapınız.
 Modele uygun uç şekli çizdiğinizden
emin olunuz.
 Kesim bıçağının ucunun ince ve keskin
olmasına dikkat ediniz.
 Düz kesimlerde çelik cetvel kullanınız.
 İşaretleri kalıba doğru aktardığınızdan
emin olunuz.
 Toka diline uygun delik açtığınızdan
emin olunuz.
 Salpa, tokalık ve köprü kalıplarını
çıkarırken aynı işlemleri
tekrarladığınızdan emin olunuz.
 Kalıbın modeli direk etkileyeceğini
unutmayınız.
 Hazırlanan kalıbı öğretmeniniz veya bir
meslek elemanı ile birlikte
değerlendiriniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
Aşağıdaki cümleleri doğru (D) veya yanlış(Y) olarak işaretleyiniz.
1.

Kemerde kalıba 3 mm fire payı verilir.

2.

Kalıp çıkarırken uzun çelik cetvel ve uzun bir masa gereklidir.

3.

Gövde kalıbı çıkarılırken ölçülerin ¼ model mukavvasına geçirilir.

4.

Kalıp kesimi makasla yapılır.

5.

Artı ve simetri yöntemiyle kalıp çıkarılır.

6.

Bel ayar deliklerinin arası 4–5 cm olur.

7.

Uçtan itibaren 15 cm ölçüldüğünde bu ölçü beş deliğin ortancasına isabet eder.

8.

Ayrıca tokalık kalıbı çıkarılmaz.

9.

Beş delik aynı zamanda üç kafa makinesinde de yapılabilir.

10.

Seri üretimde salpa kalıbı çıkarılmaz, şerit kesim makinesinde kesilir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız sorularla ilgili öğrenme faaliyetlerini
tekrarlayınız. Cevaplarınızın tamamı doğru ise, uygulama testine geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Gerekli araç gereci sağlayarak, ölçülere uygun kemer kalıbı hazırlayınız. Bu
uygulamayı aşağıdaki kriterlere uygun olarak değerlendiriniz.
Açıklama
Aşağıda listelenen davranışları, davranışlarınızın her birinde gözlemleyemediyseniz
“Hayır”, gözlemlediyseniz “Evet” kutucuğunun altına (X) işareti koyunuz.
Değer Ölçeği
Değerlendirme Krıterleri
Evet
Hayır
Kesim bıçağını ince ve keskin bilediniz mi?
Kemer parçaları ¼ ölçülerini model mukavvasına
geçirdiniz mi?
Modele ve ölçüye uygun olarak kalıpları çizdiniz mi?
Simetrileriyle birlikte gövde, tokalık ve köprü
kalıplarının kesimi yaptınız mı?
Gerekli işaretleri kalıba geçirip delikleri açtınız mı?
Gövdeyi ikiye katlayıp, modele uygun uç çizimi
yaparak kestiniz mi?
Bilgi işaretlerini, kemer kesim mukavvası üzerine de
geçirdiniz mi?
Deri kesim kalıbını kesim mukavvasından çıkardınız
mı?
Kalıbın modele uygunluğunu ve niteliğini kontrol
ettiniz mi?
DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı kontrol ederek kendinizi değerlendiriniz, “Hayır” yanıtlarınız var ise bu
yanıtlarınızla ilgili konuyu tekrarlayınız. Yanıtlarınızın tamamı “Evet” ise diğer öğrenme
faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ– 3
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ– 3

Uygun ortam sağlandığında, klasik erkek kemerini ölçülere uygun elde veya makinede
firesiz net kesimini yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Bu faaliyet öncesinde, yapmanız gereken araştırmalar şunlardır. Araştırma
işlemleri için klasik erkek kemeri üretimi yapan küçük ve büyük çaplı
işletmeleri gezerek, kemer kesimi yapan kişilerden ön bilgi alınız. Kazanmış
olduğunuz bilgi ve deneyimleri arkadaş grubunuzla paylaşınız.

3. KESİM
3.1. Deriyi Tanıma
3.1.1. Tanımı
Hayvan vücudunu dış etkilerden koruyan tüy, kıl, ve pullarla kaplayan örtüdür.
Hayvanlardan yüzülen deriler tabakhanelerde çeşitli yöntem ve maddelerle tabaklanarak,
üretimde kullanılan ham madde haline getirilir. Klasik kemer üretiminde Anilinli, Fiesta ve
yarma deri kullanılır.


Anilinli deriler

Bu grupta yer alan deriler “yaş bitirme işlemleri” sırasında dolapta boyanır. Deri
yüzeyi örtülmediği için, deri cinsine has olan sırça görünümü mamul deride muhafaza edilir.
Anilin deride kullanılan dolap boyalarında ışık haslığı, ter haslığı vb. özellikler aranır, Çünkü
bu görünüm deriden mamul eşyanın dış yüzünü oluşturur. Sırça kusur ve hataları mamul deri
yüzeyinde görüleceğinden, bu tür üretim için deriler titizlikle seçilmelidir.


Yarma deriler

Yarma deri retikular tabakasından oluştuğu için iki yüzü de liflidir. Yarma
makinesinin değdiği taraf, yarma derisinin yüzeyi olarak kullanılır. Finisajlı yarma deri
kaplanmış yarma deri ve yarma süet deri çeşitleri vardır. Sığır derilerinin yarmaları ticari
olarak genellikle kropon şeklindedir. Çok kalın yarma deriler ikiye ayrılarak kullanılır. Orta
yarma, yarma deriye göre düşük mukavemetlidir. Yüzeyinde kan damarı izleri olan orta
yarma, alt deri kalıntıları görünen ise alt yarma deri olarak tanınabilir.
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Klasik erkek kemeri için deri şeridi, ara salpa kesimi şerit kesme makinesinde; tokalık
ve uç kesimi ise kesim presinde yapılması tavsiye edilir. Böylece kesimden daha iyi sonuç
alınır. Bu donanımın olmadığı durumlarda elde kesim yapılabilir.

3.2. Deri Boylama (Gönye Alma)
Makinede veya elde kesime başlamadan önce düzgün kesim yapmak için uzun cetvel
(gönye) ile deri tabakasının girinti ve çıkıntıları düzeltilir. Bu işleme deri boylama ya da
gönye alma denir. Deri kesim masasına düzgünce yayılır, uzun cetvel girintili kenara düz bir
şekilde koyulur, kesim bıçağı cetvele dayanarak deri kenarı düzeltilir (Fotoğraf 3.1).

Fotoğraf 3.1: Deri boylama (gönye alma)

3.3. Kesim Makineleri
3.3.1. Şerit Kesim Makinesi
Şerit kesme makinesi istenilen ende deri, salpa vb malzemeleri düzgün ve sert şekilde
kesilmesini sağlayan bir makinedir. Makinenin üzerinde bir silindir bulunur. Silindire ne
kadar ende kesim yapılmak isteniyorsa o aralıkta bıçaklar yerleştirilir. Bıçaklar yumurta
denilen parçalarla sıkıştırılır; arkada kesilen parçaların rahat geçmesini sağlayan demir
çubuklar vardır. İsteğe göre makine otomatik ya da pedalla çalışabilmektedir (Fotoğraf 3.2).

Fotoğraf 3.2: Şerit kesim makinesi
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3.3.2. Makinenin Bakımı
Kesim presinin günlük, haftalık ve aylık bakımları vardır. Günlük bakımda çalışma
sonrası kalan artıklar temizlenir ve temiz bir bezle silinir. Haftalık bakımda silindirin üzeride
bulunan parçalar çıkarılır, temizlenir. Aylık bakımda ise öce günlük ve haftalık bakımdaki
işlemler yapılır daha sonra makinenin yağlanması gereken parçaları yağlanır.

3.3.3. Pres Kesim Makinesi
Pres makinesi en az fireyle, en kısa zamanda, özellikle küçük parçaların kesim
bıçaklarının yardımıyla kesilmesini sağlayan bir makinedir. Pres makinesinde inip kalkan
büyük bir levha, altta da sabit bir başka levha bulunur. Alttaki levhanın üzerinde kalın bir
kavukçuk vardır. Kesilmek istenen malzeme (deri, astar, karton, mukavva vb.) kauçuğun
üzerine konur, kesim kalıbı da malzemenin üzerine koyulduktan sonra aynı anda sağ ve
solda bulunan butonlara basılır. Üsteki levha kesim kalıbının üzerine inerek kesme işlemi
yapılmış olur. Pres makinesi tonlarca ağırlıktadır, bununla çalışılırken son derece dikkatli
olunması gerekir(Fotoğraf 3.3).
Elektrik kaçağına karşı makinenin önüne tahta kızak koyularak üzerinde çalışılması
emniyet açısından gereklidir. Pres makinesinde kesimin dışında küçük kalıplarla baskı ya da
zımbalı kemerin zımbalarının topluca basılması işlemi de yapılabilmektedir.
Preste kesim tekniği, en çok cüzdan gibi küçük parçalı ürünlerin kesiminde kullanılır.
Her parça için ayrı kalıp bıçağı gerekir bu da maliyeti artırır. Bu yüzden daha çok seri
üretimde kullanılmaktadır.

Fotoğraf 3.3: Kesim presi

3.3.4. Makinenin Bakımı
Pres makinesinin günlük, haftalık ve yıllık bakımları vardır. Günlük bakımında o
günkü çalışmadan doğan malzeme artıkları temizlenir ve temiz kuru bir bezle silinir. Haftalık
bakımda ise önce günlük bakımdaki temizliği, sonra da inip kakmasını sağlayan parçası ile
diğer vida yuvaları yağlanır. Aylık bakımında ise günlük ve haftalık bakımına ilaveten
makine gövdesi açılarak buradaki yağ haznesi kontrol edilir, yağı azalmışsa yağ ilavesi
yapılır. Yıllık bakımını makine ustasının ya da makine teknisyeninin yapması gerekir.
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3.4. Kesim
3.4.1. Kesim Teknikleri




Elde kesim
Şerit makinesinde kesim
Preste kesim

Elde kesimi bir önceki modülümüzde öğrenmiştik. Gerekli donanımın bulunmadığı
durumlarda klasik erkek kemerinin bütün parçalarını elde kesim tekniğiyle de kesebilirsiniz.

3.4.2. Klasik Erkek Kemerinin Şerit Kesimi




Kesim öncesi hazırlanması gereken araç gereçler

Şerit kesim makinesi

Fiesta cinsi deri

Salpa(25mm’lik)

Yarma deri
Kesilecek parçalar

Üst deri (1 adet)

Alt deri (1 adet)

Salpa (1 adet)

Köprü (2 adet)

Kesilecek deri tabakalarında önce gönye alınır. Bu işlemde deri tabakasının kesim
masasına düzgünce yatırılıp uzun cetvel yardımıyla kenar girintilerinin kesilmesi gerekir.
Böylece kesilecek şeritlerin muntazam, eğrisiz kesilmesini sağlayacaktır (Fotoğraf 3.4).

Fotoğraf 3.4: Deriye gönye alma

Fotoğraf 3.5: Deri kesimi

Şerit kesim makinesi üst ve alt derinin kesimi için hazırlanır. Bıçak araları 3.8 cm
olarak ayarlanır, üst tabaka derisinin düzeltilen kenarı şerit kesim makinesinin kenarına
dayanır. Makinenin açma düğmesine basıldıktan sonra ayak pedalına basılarak kesme işlemi
gerçekleştirilir (Fotoğraf 3.5). Kesilip arkadan çıkan şeritlerin demir çubuklara
takılmamasına, dönen silindirin kesilen parçaları geri kapmamasına dikkat edilmelidir. Aynı
ölçüyle yarma deri (kemer gövdesinin arka parçası) kesimi de yapılır.
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Kesim bıçaklarının aralık ölçüsü değiştirilerek salpa (2.5 cm), köprü (1.3 cm) kesimler
aynı şekilde yapılır. (Fotoğraf 3.6)

Fotoğraf 3.6: Şerit kesme makinesinde köprü kesme

Seri üretimde kesimi yapılan üst ve alt deri şeritleri modele ve boylarına göre ayrılır.
Yüzeyi kusurlu olan şeritler baskılı model için seçilir ki, kusurları gizlensin. İstenen kemer
boyu, ölçü tablosunda ölçülüp fazlası kesilir (Fotoğraf 3.7).

Fotoğraf 3.7: Ölçü tablosunda boy netleştirme

3.5. Tokalık ve Uç Kesme
Kesim öncesi hazırlanması gereken araç gereçler;

Pres kesim makinesi

Tokalık kesim kalıbı

Fiesta cinsi deri

Uç kalıbı
Kesilecek parça;

Tokalık(1 adet)

Kesilmiş üst deri şeridi(1 adet)
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Kesilmiş yarma deri şeridi(1 adet)

Kesilecek deri, kesim presinin alt levhasına yerleştirilir. Derinin yüzeyi etüt edilerek,
nereden kesim yapılması düşünülüyorsa kesim kalıbı oraya ekonomik bir şekilde yerleştirilir.
Makinenin üst levhası kalıbın üzerine getirildikten sonra makinenin üzerinde bulunan iki
butona aynı anda basılır (Fotoğraf 3.8).
Deri kalınlıkları farklı olduğundan net kesim yapabilmek için, kesim presinin güç
ayarı üzerindeki çarktan deriye göre ayarlanma yapılmalıdır (Fotoğraf 3.9).

Fotoğraf 3.8: Preste tokalık kesimi

Fotoğraf 3.9: Kesilmiş tokalık

Uç kesimi için üst ve alt deri şeridi kesim presine konur, uç kalıbı şeritlerin ucuna
dikkatlice yerleştirilir, butonlara aynı anda basılarak kesilir(Fotoğraf 3.10).

Fotoğraf 3.10: Alt ve üst şeride uç kesme

Deri şeritlerin kalınlığı kompüratör ile ölçülür (Fotoğraf 3.11). Üst ve alt derinin
kalınlığı 3.2-3.4 mm olmalıdır. Fazla kalınlık yarma yapılarak alınır(Fotoğraf 3.12).
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Fotoğraf 3.11: Kalınlık ölçümü

Fotoğraf 3.12: Yarma işlemi

Kenar tıraşı modele göre değişir. Yapmakta olduğunuz düz klasik kemer için, tıraş
makinesinin genişlik ayarını 6.5 mm, kalınlık ayarını ise 0.7 mm olarak ayarlayınız. Alt ve
üst deri aynı ayarda tıraş yapılır. Tıraş makinesinin ayarı yapıldıktan sonra numune bir deri
parçasında deneme yapılması gerekir. İstenilen sonuç alındıktan sonra alt ve üst deri şeritler
tıraşlanır.
Makine çalıştırılır, tıraşlanacak parçanın ucu ayağın altına, sipere dayayarak konur.
Tıraş yapılan kenar boyunca deri elle desteklenerek yön verilir. Tıraş genişliğinin her tarafta
aynı olması için tıraş boyunca derinin kenarı siperden ayrılmaz. Deri şeritlerin iki ucu da
aynı şekilde tıraşlanır (Fotoğraf 3.13).

Fotoğraf 3.13: Deri şeritlerin kenar tıraşı

29

UYGULAMAFAALİYETİ
FAALİYETİ
UYGULAMA
Kemer kesiminde kullanılacak araç gereçler

Kesim masası

Fiesta cinsi deri

Salpa

Yarma deri

Uzun çelik cetvel

Kesim bıçağı

Ölçü tablosu

Pres kesim makinesi

Tokalık kesim kalıbı

Uç kalıbı

Şerit kesme makinesi

Kesilmiş alt ve üst deri şeridi

Tıraş bıçağı

Tıraş makinesi

Yarma makinesi

Kompüratör

Kesim lastiği

Masat ve eye
İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak klasik erkek kemer
kesimi yapınız.
Not: Koşullarınıza uygun olarak elde ya da makinede kesim yapınız.
İşlem Basamakları
 Makinede kesim;
 Deriyi kesim masası üzerine
yerleştirerek uzun cetvel yardımıyla
kenarlarını düzeltiniz.
 Üst deri genişliğine göre şerit kesim
makinesinin ayarlarını yapınız.
 Üst deri şeridini kesiniz.
 Salpa genişlik ayarına göre kesim
makinesini ayarlayınız.
 Salpa kesimini yapınız.
 Köprü kesimi için makineyi
hazırlayınız.
 Köprüyü kesiniz.
 Ölçü tablosuna göre üst, alt deri ve salpa
boyunu netleştiriniz.
 Kesim presi ve kalıplarını hazırlayınız.
 Tokalık kesimi yapınız.

Öneriler
 Düzeltme işleminde uzun cetvel ve
keskin kesim bıçağı kullanınız.
 Şerit kesme bıçaklarının, doğru
ayarlandığından emin olunuz.
 Kesim boyunca deriyi kenar siperinden
ayırmayınız.
 Kesim bıçaklarının, doğru
ayarlandığından emin olunuz.
 Kesim boyunca salpayı kenar siperinden
ayırmayınız.
 Kesim bıçaklarının köprü ayarına uygun
yapıldığından emin olunuz.
 Alt ve üst deri deriden köprü şeridi
kesiniz.
 Kesim presinin deriye uygun
ayarladığınızdan emin olunuz.
 Kalıbı ekonomik yerleştirdiğinizden
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 Üst, alt ve salpa şeridinin uç kesimini
yapınız.
 Üst ve alt derinin kalınlığını ölçünüz.
 Fazlası var ise yarmada alınız.
 Tıraş makinesinin genişlik ayarını
yapınız.
 Üst ve alt derinin kenar taşını yapınız.
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emin olunuz.
Kalıbı şeritlerin kenarına dikkat ederek
yerleştiriniz.
Ölçümü doğru yaptığınızdan emin
olunuz.
Uygun yarma yaptığınızdan emin
olunuz.
Tıraş makinesine uygun genişlik ve
kalınlık ayarı yaptığınızdan emin
olunuz.
Kenarı sipere dayalı tutunuz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı, aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
Aşağıdaki cümleleri doğru veya yanlış şeklinde değerlendiriniz.
1.

(

) Kesimden önce derinin kenarları düzeltilir.

2.

(

) Kesim presiyle şerit kesimi yapılır.

3.

(

) Kesim presinde uç ve tokalık kesimi yapılır.

4.

(

) Klasik kemerde 25 mm ara salpa kullanılır.

5.

(

) Alt ve üst deri aynı ölçüde kesilir.

6.

(

) Köprünün ilk en kesim boyu 1 cm’dir.

7.

(

) Deri kalınlığı kompüratör ile ölçülür.

8.

(

) Düz klasik kemer için tıraş genişlik ayarı 6,5 mm’dir.

9.

(

) Tokalık derisi tıraşlanır.

10.

(

) Köprü kesimi preste yapılır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız sorularla ilgili öğrenme faaliyetlerini
tekrarlayınız. Cevaplarınızın tamamı doğru ise uygulama testine geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Gerekli araç gereci sağlayarak kösele kemer kesimi yapınız. Bu uygulamayı aşağıdaki
kriterlere göre değerlendiriniz.
Açıklama
Aşağıda listelenen davranışları, davranışlarınızın her birinde gözlemleyemediyseniz
“Hayır”, gözlemlediyseniz “Evet” kutucuğunun altına (X) işareti koyunuz.
Değer Ölçeği
Değerlendirme Kriterleri
Evet
Hayır
Kesimden önce derinin kenar düzetmesini yaptınız
mı?
Şerit kesim makinesinin bıçak ayarını üst deri
genişliğinde ayarladınız mı?
Üst ve alt deri şeridi kestiniz mi?
Şerit kesim makinesının bıçak ayarını salpa
genişliğinde ayarladınız mı?
Salpayı ölçüye uygun kestiniz mi?
Köprü kesimi için şerit kesim makinesini
ayarladınız mı?
Üst ve alt deriden köprü şeridini kestiniz mi?
Ölçüye uygun üst, alt ve salpa boyunu ölçü tablosu
üzerinde netleştirdiniz mi?
Kesim presini ve kalıpları kesime hazırladınız mı?
Modele uygun tokalık kesimi yaptınız mı?
Preste üst, alt ve salpa şeridine uç kesimi yaptınız
mı?
Üst ve alt deri şeridin kalınlığını kompüratör ile
ölçtünüz mü?
Fazla kalınlığı yarma makinesiyle aldınız mı?
Tıraş makinesine genişlik ayarı yaptınız mı?
Üst, alt ve köprünün kenar traşını yaptınız mı?
Klasik erkek kemer kesimini beklenen kriterlere
uygunluğunu kontrol ettiniz mi?
DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı kontrol ederek kendinizi değerlendiriniz, “Hayır” yanıtlarınız var ise
ilgili faaliyetleri tekrarlayınız. Tamamı “Evet” ise bir sonraki faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ– 4
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ– 4

Uygun atölye ortamı sağlandığında, klasik erkek kemerini tekniğe uygun
birleştirebilecek, iplik temizliği ve kalite kontrolünü yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken araştırmalar şunlardır.



Dikiş makinesi satan dükkânlara giderek makineler hakkında bilgi alınız,
öğrendiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Okul atölyesinde bulunan dikiş makinelerinde küçük parçalar üzerinde deneme
alıştırmaları yapınız.

4. BİRLEŞTİRME
4.1. Birleştirme Tekniği
4.1.1. Tanımı
Birleştirme iki ya da daha fazla parçanın çeşitli yöntemlerle bütün oluşturmak için
birbirine tutturulma işlemidir. Bir üründe birleştirme en önemli işlemlerden birisidir. Ürünün
görünümünü direk etkilediğinden titizlikle yapılması gerekmektedir.

4.1.2. Birleştirme Çeşitleri
Kemer üretiminde birleştirme genel olarak dört şekilde yapılır.





Yapıştırarak birleştirme: Birleştirilmesi düşünülen yere çeşitli yapıştırıcıların
sürülmesiyle gerçekleştirilen birleştirmeye denir.
Dikerek birleştirme: Birleştirilmesi düşünülen parçaların elde ya da makinede
dikilmesiyle yapılan birleştirmeye denir.
Yapıştırıp dikerek birleştirme: Birleştirme işleminin önce yapıştırılıp sonrada
dikilmesiyle yapılan birleştirme şeklidir.
Hazır gereçlerle birleştirme: Birleştirmenin açık, kapalı zımba (trok) vb.
malzemelerle yapılmasına denir.
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4.2. Besleme
4.2.1. Tanımı
İstenilen görünümü sağlamak, malzemeyi güçlendirmek ve kullanıldığı yeri
kalınlaştırmak amacıyla kullanılan malzemeye besleme, işlemede besleme yapma denir.

4.2.2. Besleme Malzemeleri
Besleme malzemeleri kullanılacak amaca ve ürüne göre değişmektedir. Hızla değişen
deri yan sanayi ürünleri kullanıcılarına değişik ürünler sunmaktadır. Bu ürünlerden bazıları
şunlardır. Salpa, sünger, tela, karton, mukavva, astar vb. ürünler kendi aralarında da çeşitlilik
gösterir. Kalınlıkları, renkleri dokuları ve özelliklerine göre tercih edilir. Örneğin kemerin
arasına koyulan salpayla arkasına sertleştirmek için koyulan salpa birbirinden faklı
özelliklere sahiptir.

4.2.3. Yapıştırıcılar
Yapıştırıcı saraciye üretiminde ürünün birleştirilmesi yani montaj aşamasında
kullanılır. Kullanılacak malzemeye, ürüne ve kullanıcının tercihine göre değişiklik gösterir.
Saraciyede bali, solüsyon, lâteks, beyaz ilaç vb. isimlerle kullanılmaktadır. Kemer
üretiminde lâteks, cüzdan ve çanta üretiminde ise bali ile solüsyon, astar yapıştırmada ise
beyaz ilacının tercih edildiği görülmektedir.
Yapıştırıcıların kullanımında bulunulan yerin havalandırılmasına dikkat edilmeli,
sağlığı olumuz etkilediği ve bağılılık yaptığı unutulmamalıdır.

4.3. Araçlama
4.3.1. Tanımı
Yapılan üründe ayrılan fire payının (fazlalığın) alınması, kenarlarının düzeltilmesi
işlemidir. Araçlama işlemi fire payı bırakılan bütün ürünlerde uygulanan bir tekniktir. Bu
işlem elle, kenar araçlama makinesiyle ya da preste araçlama bıçaklarıyla yapılır.

4.3.2. Kemerde Araçlama
Klasik kemerde kenar araçlaması bırakılan 3 mm payın üst ve alt derinin birleştirilip
sabitlenmesinden sonra yapılır. Kenar araçlaması için ölçüye uygun araçlama topları ve
bıçaklarının takılması gerekir. Makinenin periyodik olarak haftada bir yağlama işareti olan
yerlerinin yağlanması gerekir (Fotoğraf 4.1), (Fotoğraf 4.2).
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Fotoğraf 4.1: Araçlama makinesi

Fotoğraf 4.2: Araçlama topları

Kemerin uç araçlaması kesim presinde uç araçlama kalıplarıyla yapılır. Çeşitli
modellere göre özel yaptırılan araçlama bıçaklarıyla 3 mm fire payı alınarak ucun düzgün bir
görünüm alması sağlanır.

4.4.1. Klasik Erkek Kemerinin Birleştirilmesi
Birleştirme işlemi için deri şeritlere yapıştırıcı (lâteks) sürme işlemine geçilir. Seri
üretimde zaman çok önemlidir, işlemlerin kısa sürmesi, zamandan ve işçilikten tasarruf
sağlanması amacıyla birçok makine geliştirilmiştir. Lateks sürme makinesi de bunlardan
biridir (Fotoğraf 4.3). Makine donanımının olmadığı durumda aynı işlem bir sünger
yardımıyla da yapılabilmektedir.
Lâteks sürülecek parçalar (üst deri şeridi, alt deri şeridi ve salpa şeridi) makinenin
üzerinde bulunan telleri üzerine konur, makinenin çalıştırılmasıyla tel kızak içeri girer.
Lateks hareketli fıskiyeler ile malzemenin üzerine püskürtülür (Fotoğraf 4.4). 3–5 dakika
kurumaya bırakılır. Kuruma süresi hava koşulları ve ortama göre uzayıp kısalmaktadır.

Fotoğraf 4.3: Lateks sürme makinesi

Fotoğraf 4.4: Lateks sürülmüş şekli
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Alt deriye temiz ve uzun bir masa üzerinde salpa yapıştırılır. Bu işlemi yaparken
kenarların muntazam olmasına dikkat edilmelidir (Fotoğraf 4.5). Bu işlem kenar ezme
makinesinde de yapılabilmektedir.

Fotoğraf 4.5: Alt deriye salpa yapıştırma

Fotoğraf 4.6: Altderiyle üstderinin birleştirilmesi

Alt deriyle üst deri birleştirilir. Üst deriyle alt derinin aynı hizada olmasına dikkat
edilir(Fotoğraf 4.6).
Alt ve üst deriyi birbirine sabitlemek için ezme işlemi yapılır. Ezme işlemi, ezme
makinesinde yapılır. Ezme işlemi için kemer, dönen silindirin ucuna sokulur, silindir
dönerek kemerin üzerinden geçer, böylece sabitleme işlemi yapılmış olur (Fotoğraf 4.7).

Fotoğraf 4.7: Kemerin ezme makinesinde sabitlenmesi
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Araçlama makinesine dar dikiş kenar ayarlı araçlama topları yerleştirilir. Kemer
araçlama topunun ağzına konur, pedala basılmasıyla dönen araçlama toplarının altından
geçen kemerin araçlaması yapılmış olur(Fotoğraf 4.8).

Fotoğraf 4.8: Kemerin araçlanması

Daha sonra uç araçlamasına geçilir. Uç araçlaması kesim presinde uç araçlama
bıçağıyla yapılır. araçlama bıçağının kemer uçuna düzdün yerleştirilmesine dikkat
edilmelidir (Fotoğraf 4.9).

Fotoğraf 4.9: Uç araç lama

Fotoğraf 4.10: Üç kafada pres makinesinde araçlama
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Üç kafa boylama presi üzerine yerleştirilen kalıplara göre işlevleri çoğaltılabilir. Uç
kesimi veya araçlaması bu makinede de yapılabilmektedir (Fotoğraf 4.10), (Fotoğraf 4.11).
Üç kafa boylama presinde kemerin 5 deliği, firmaya ait klişe baskı ve tokalık deliği aynı
anda açılır (Fotoğraf 4.12, 4.13, 4.14).

Fotoğraf 4.11: Üç kafa makinesi

Fotoğraf 4.12: Bel ayar delikleri

Fotoğraf 4.13:Tokalık deliği

Fotoğraf 4.14: Klişe baskı
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Kenar boyama makinesi ile kemerin kenarları boyanır (Fotoğraf 4.15). Bu donanımın
olmadığı yerlerde kenar boyası el ile yapılmaktadır. Kenarları boyanan kemerin kurutma
işlemine geçilir. Kurutma işlemi kurutma fırınında yapılabileceği gibi, donanımın olmadığı
durumlarda bulunduğu yerde kurumaya bırakılır (Fotoğraf 4.16).

Fotoğraf 4.15: Kenar boyama

Fotoğraf 4.16: Fırında kurutma

Kemer kenarını düzeltmek, pürüzleri gidermek ve çapakları almak için freze işlemi
yapılır (Fotoğraf 4.17). Bu işlemden sonra gerekli görülür ise kenarlar bir kez daha boyanır.
Kemer ucu, uç boyama makinesi ya da elde boyanır (Fotoğraf 4.18).

Fotoğraf 4.17: Freze yapma

Fotoğraf 4.18: Uç boyama

Kemerin düzgün görünüm kazanması için form verme işlemi yapılır. Kemere form
vermek için desen kalıbı seçilir, boy desen makinesine yerleştirilen kemerin ön yüzüne desen
kalıbı düzgün bir şekilde yerleştirilir (Fotoğraf 4.19). Makinenin çalıştırılması ile form işlemi
otomatik olarak yapılmış olur (Fotoğraf 4.20).
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Fotoğraf 4.19: Desen kalıbı

Fotoğraf 4.20: Form verme

Kenar dikişi için makinenin dikiş büyüklüğü 2,5 mm yapılarak uygun renkte iplik
takılır. Makine ayağı 2 mm olarak ayarlanır. Dikişe tokalık kısmından başlanır, uç dikişi
modele göre devam eder ve tokalık kısmının diğer ucunda dikiş bitirilir. Dikiş kaydırmadan
muntazam bir şekilde yapılır (Fotoğraf 4.21).

Fotoğraf 4.21: Kenar dikişi



Köprü hazırlama

Ölçülere uygun üst ve alt deriden kesilen köprü şeritleri, gövdenin geçirdiği işlem
basamakları sırası ile uygulanır (yarma, tıraş, lateks sürme, birleştirme, ezme, araçlama ve
kenar boyama). Bitirilen köprü şeridine boylama yapılır(Fotoğraf 4.22). Köprü boyunun
ayarlanması için kemer ikiye katlanır, üstte tokalık koyulur ve uzun olan köprü şeridi
kemerin üzerine sarılarak köprü boylanır. Köprü boyunun ayarlandığı yerden fazlası kesilir
(Fotoğraf 4.23).
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Fotoğraf 4.22: Köprü boylama

Fotoğraf 4.23: Köprü boy ayarı

Köprü makinede veya elde çakılır (Fotoğraf 4.24, 4.25) Diğer köprü de aynı şekilde
çalışılır.

Fotoğraf 4.24: Makinede köprü çakma Fotoğraf 4.25: Elde köprü çakma

Fotoğraf 4. 26: Makinede çakılmış köprü Fotoğraf 4.27: El aletiyle çakılmış köprü
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Kullanılacak araç gereçler




























Bıçaklı veya fırçalı freze makinesi
Kenar boyama makinesi
İşe uygun dolgu kenar boyası
Uzun masa
Sünger
Lateks (yapıştırıcı)
Lateks sürme makinesi
Ezme makinesi
Araçlama makinesi
3,5 luk araçlama topu
Kesim presi
Uç araçlama bıçağı
Üç kafa boylama presi
Beş delik kalıbı
Klişe
Tokalık delme kalıbı
Kurutma fırını
Uç boyama makinesi
Düz desen kalıbı
Boy desen makinesi
Dikiş makinesi
Deriye uygun dikiş ipliği
Kesim bıçağı
Köprü boylama aracı
Köprü çakma el zımbası ya da makinesi
Masat ve eye
Kesim lastiği

İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak birleştirme yapınız.
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İşlem Basamakları

Öneriler

 Üst, alt ve salpa şeridine lateks sürünüz.
 3-5 dakika kurumasını bekleyiniz.
 Alt deriye salpayı yapıştırınız.

 Derilerin arka kısımların üste
geldiğinden emin olunuz.

 Alt deriye üst deriyi montaj ediniz.

 Kuruması için tezgah üzerine koyunuz.

 Kemeri ezme makinesinden geçiriniz.

 Montaja uç kısmından başlayınız.

 Kenar aralama ayarı yapınız.

 Alt ve üst deri kenarlarının birbirine
paralel olmasını sağlayınız.

 Kenar araçlaması yapınız.

 Alt ve üst derinin sabitlendiğinden
emin olunuz.

 Köprü araçlama ayarı yapınız.
 Köprüleri araçlayınız.

 Uygun araçlama topu
yerleştirdiğinizden emin olunuz.

 Kesim presi ve araçlama kalıbını
hazırlayınız.
 Uç araçlaması yapınız.

 Köprü için uygun araçlama topu
yerleştirdiğinizden emin olunuz.

 Üç kafa makinesine model kalıpları
yerleştiriniz.

 Modele uygun araçlama kalıbı
seçtiğinizden emin olunuz.

 Üç kafa makinesinde 5 delik, toka deliği ve  Kalıbı uca ortalayarak yerleştiriniz.
klişe basınız.
 Üç kafa makinesine modele uygun
kalıpları yerleştirdiğinizden emin
 Freze makinesinin ayarını yapınız.
olunuz.
 Freze makinesinde kenar düzetmesini
 Freze makinesinin genişlik ayarını
yapınız.
doğru yaptığınızdan emin olunuz.
 Gövde, tokalık ve köprüye kenar boyası
 Kenar boyama makinesine, gövde
yapınız.
tokalık, ve körü için ayrı ayar yapınız.
 Uç boyası yapınız.
 Desen kalıbını derinin üzerine
 Desen kalıbını seçiniz.
muntazam yerleştiriniz.
 Form verme makinesinde kemere form
 Deriye uygun dikiş ipi
veriniz.
kullandığınızdan emin olunuz.
 Dikiş makinesinde kenar dikişi yapınız.
 Köprü uçlarını birbirine karşılıklı
getiriniz.
 Köprü boy ayarlamalarını yapınız.
 Köprüyü el ya da makinede çakınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı, aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
Aşağıdaki cümleleri doğru veya yanlış şeklinde değerlendiriniz.
.
1.

( ) Kemeri istenilen kalınlığa getirmek için ara salpa kullanılır.

2.

( ) Kemerin birleştirmesinde lateks yapıştırıcı kullanılır.

3.

( ) Lateks yapıştırıcının kuruması için 10 dakika beklenir.

4.

( ) Salpa önce üst deriye yapıştırılır.

5.

( ) Kemerin sabitlenmesi ezme makinesinde olur.

6.

( ) Yapılan kemerin en ölçüsüne güre araçlama topları değişir.

7.

( ) Preste beş delik, tokalık deliği ve klişe aynı anda yapılır.

8.

( ) Kemerin kenar dikişi 2 mm’den yapılır.

9.

( ) Tokalık kısmı tek kat üst deriden yapılır.

10.

( ) Köprü boyu her kemerde aynı ölçüde olur.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız sorularla ilgili öğrenme faaliyetlerini
tekrarlayınız. Tamamı doğru ise uygulama testine geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Gerekli makine ve araç gereçleri sağlayarak freze, araçlama, form verme ve köprü
yapınız. Bu uygulamayı aşağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz.
Açıklama
Aşağıda listelenen davranışları, davranışlarınızın her birinde gözlemlemediyseniz “Hayır”,
gözlemlediyseniz “Evet” kutucuğun altına (X) işareti koyunuz.
Değer Ölçeği
Değerlendirme Kriterleri
Evet
Hayır
Alt ,üst deriye ve salpaya lateks sürüp birleştirme
işlemini yaptınız mı?
Araçlama makinesine uygun araçlama topunu
yerleştirdiniz mi ve araçlama yaptınız mı?
Preste uygun araçlama kalıbıyla uç araç laması yaptınız
mı?
Freze makinesine kemere uygun genişlik ayarı yaptınız
mı ve freze işlemini gerçekleştirdiniz mi?
Boya makinesinin haznesine boya koyup kenar boyama
işlemini yaptınız mı?
Boy desen makinesinde modele uygun kemere form
verdiniz mi?
Dikiş makinesine uygun ayar yapıp kenar dikişini
yaptınız mı?
Kemerin birleştirme, araçlama, fireze, kenar boyama,
form verme ve kenar dikişi işlemlerinin istenilen
nitelikte uygunluğunu kontrol ettiniz mi?
DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı kontrol ederek kendinizi değerlendiriniz, “Hayır” yanıtlarınız var ise
ilgili faaliyetleri tekrarlayınız. Yanıtlarnızın tamamı “Evet” ise bir sonraki faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ– 5
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ– 5

Uygun ortam sağlandığında, klasik erkek kemerine tekniğe uygun tokayı
takabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken araştırmalar şunlardır.

Kemer ve kemer tokası üreten işletmeleri gezerek gözlem ve inceleme yapınız.

Kemer ile ilgili dergi, katalog, broşür vb kaynakları inceleyiniz.

Klasik erkek kemerinde kullanılan toka çeşitlerinden oluşan bir pano
hazırlayınız.

Klasik erkek kemeri ürünü bulunan vitrin, fuar ve aksesuar satış mağazalarını
gezerek gözlem ve inceleme yapınız.

5. TOKA TAKMA
5.1. Toka
5.1.1. Tokanın Tanımı
Kemeri bele tutturmak için kemik, plastik ve metal gibi maddelerden yapılan çeşitli
şekilleri bulunan, kemer uçlarını birbirine tutturmaya yarayan aksesuardır (Fotoğraf 5.1).
Klasik kemerde toka deriyle son derece uyumlu, sade ve şık olmalıdır.

Fotoğraf 5.1: Tokayla kemerin uyumu

5.1. Toka Çeşitleri
Kemerde ilk göze çarpan bölüm toka kısmıdır. Klasik erkek kemerleri tokalarına ilk
bakıldığında hepsi aynı model gibi gelsede incelendiğinde küçük ayrıntılar göze çarpar
(Fotoğraf 5.2, 5.3).
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Fotoğraf 5.2: Klasik kemer toka modeli

Fotoğraf 5.3: Toka modeli

Tokalar yapımında kullanıldığı malzemeye göre ayrıldığında klasik erkek kemer
tokaları madensel tokalar grubuna girer. Bu tokalar nikelden yapılır, mat ve parlak çeşitleri
bulunur. Kapama şekillerine göre ayrıldığında ise tek dilli, çift dilli ve sürgülü tokaların
kullanıldığı görülmektedir (Fotoğraf 5.4).

Fotoğraf 5.4: Klasik kemer toka çeşitleri

5.1.3. Toka Takma Teknikleri




Dikerek toka takma: Toka takıldıktan sonra hemen toka dilinin yanından
dikilir, daha sonrada 2-3 cm içerden ikinci bir dikişle tokanın sabitlemesi yapılır
(Fotoğraf 5.5).
Yapıştırarak toka takma: Sürgülü tokalarda kuvvetli yapıştırıcılarla tokanın
sabitlenmesi yapılır (Fotoğraf 5.6).
Dikip vida ile toka takma: Tokanın takılmasından sonra dikilip, 3 cm içerden
metal vida vb malzemeyle sabitlenir (Fotoğraf 5.7).
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Fotoğraf 5.5: Dikerek toka takma

Fotoğraf 5.6: Yapıştırarak toka takma

Fotoğraf 5.7: Dikiş ve vida ile toka takma

5.1.4. İplik Yakma
İplik yakma, makine dikişinden sonra ipliğin yakılarak temizlenmesi ve dikişin
sökülmemesi için yapılır. İplik yakma işlemi tercihe göre; el makinesi, iplik yakma makinesi
donanımın olmadığı yerde ise çakmak alevinde yapılabilmektedir.
İplik yakma sırasında yakılacak iplik elle gerginleştirilir. İpliğin kopması istenen
kısım, ısıya tutularak ipliğin kopması sağlanır (Fotoğraf 5.8 ).

Fotoğraf 5.8: İplik yakma makinesi
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5.2. Kalite Kontrol
5.2.1. Kalitenin Tanımı
Bir ürünün ya da hizmetin uygun hale getirilmesini sağlayan oluşumdur. Kalite, uygun
ve kabul edilebilir toleranslara sahip, kesin kalite standartları olduğu sürece ölçülebilir hale
gelir. Kalitenin kontrolü ve değerlendirilmesi işletmenin en önemli birimlerinden biri olan
kalite kontrolün görevidir.

5.2.2. Kalite Kontrol
Üretim süresince oluşabilecek hataları engellemek ya da en aza indirmek ve
üretimdeki eşit kaliteyi sağlamak için, sürekli kontroller yapmak çok önemlidir. Kalite
kontrolü kalite bölümü yapar. Burada bitmiş ürünlerin dağıtım öncesi kontrolü ve denetimi
yapılır. Kalite kontrol bölümlerinde tamamlanmış bütün ürünler dağıtıma gitmeden önce
incelenir.
Kontrol meslekte deneyimi olan kontrolcüler tarafından yapılır. Bunlar aynı zamanda
oluşabilecek hataları önlemek üzere, üretimi etkileme ve yönlendirme yetkisine sahiptirler.
Kesimden ya da işlemden kaynaklanan hataları zamanında görebilmek için ara kontroller
yapılmaktadır. Burada yarı mamul ürünler bazı üretim bölümlerinde sonra kontrol
edilmektedir.

5.2.3. Kemerde Kalite Kontrol Aşamaları


Malzeme kontrolü

Derinin yüzey kontrolü

Tokanın kontrolü

Boyanın kontrolü

İpliğin kontrolu

Vida, toruk, zımba vb. kontrolü

Besleme (salpa) kontrolü



Üretim sırasında kontrol

Kesimde kontrol

İnceltmede kontrol (Yarma ve tıraşın kontrolü)

Montajda kontrol

Boyada kontrol

Dikişte kontrol
Son Kontrol

Ölçü kontrolü

Desen, model kontrolü

Temizlik kontrolu

Etiket kontrolü
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Paketleme ve sevkiyat sırasında kontrol

Kemer üretiminde bütün bu kontrol aşamaları titizlikle yapılmalıdır. Bu şekilde
yapılan kemerin kalitesi garanti altına alınabilir.

5.3. Toka Montajı
Hazır duruma getirilen tokalık derisine montajın rahat ve muntazam yapılabilmesi
için, fırça yardımıyla bali sürülür (Fotoğraf 5.1). Balinin kuruması beklenir. Dil yuvasına
tokanın dili geçirilir, toka derisinin katlama payı arkaya kıvrılır (Fotoğraf 5.2).

Fotoğraf 5.9: Tokalığa bali sürme

Fotoğraf 5.10: Tokayı takma

Makine dikişine dil yuvasının 2 mm altında, tam ortadan başlanır. Aynı hizada iki, üç
kez dikilir. Dikişten sonra iplik kalıntıları yakılarak temizlenir (Fotoğraf 5.3), (Fotoğraf 5.4).

Fotoğraf 5.11: Toka dikişi

51

Fotoğraf 5.12: İplik yakma

Tokalığın alt ve üst derisi açılarak araya birinci köprü ile kemerin gövdesi yerleştirilir
(Fotoğraf 5.5). Deliğe uygun büyüklükte seçilen vidalı toruk önce alt, sonra da üst parçası
açılmış olan delikten geçirilir (Fotoğraf 5.6, 5.7). Uygun tornavida ile vidanın sıkıştırma
işlemi yapılır (Fotoğraf 5.8). Kemerin ucundan ikinci köprü geçirilerek kemer tamamlanır
(Fotoğraf 5.9).

Fotoğraf 5.13: Birinci köprü ve gövdenin yerleştirilmesi

Fotoğraf 5.14: Vidalı toruk
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Fotoğraf 5.15: Vidanın montajı

Fotoğraf 5.16: Vidanın sıkılması

Bitirilen kemerin son kalite kontrolü yapılır. Seri üretimde paketleme ve sevkiyat
işlemleri yapılır.

Fotoğraf 5.17: Bitmiş kemer
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Kullanılacak Araç Gereçler














Tokalık
Vidalı tork
Kemer gövdesi
Toka
Tel zımba
Tornavida
İki adet köprü
Dikiş makinesi
Dikiş ipliği (derinin renginde)
İplik yakma makinesi
Bali
Fırça
Bali kutusu

İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak toka takınız.
İşlem Basamakları
 Tokalığa bali sürünüz.

Öneriler
 Balinin kurumasını bekleyiniz.

 Dil yuvasına toka dilini geçiriniz.

 Toka dilini yuvasına iyice oturtunuz.

 Katlama payını arkaya kıvırınız.

 Tokanın kat yerine oturmasına dikkat
ediniz.

 Makinede dikimini yapınız.

 Dikişe tam ortadan başlayınız.

 İplikleri temizleyiniz.

 İplik temizliğini arka taraftan yapınız.

 Birinci köprü ve gövdeyi tokalığa
yerleştiriniz.

 Gövde ve tokalık kenarlarının aynı
hizada olduğu kontrol ediniz.

 Vidayı takınız.

 Vidanın önce alt kısmını geçiriniz.

 İkinci köprüyü takınız.

 Köprüyü kemerin uç kısmından geçiriniz.

 Biten kemere son kalite kontrol yapınız.

 Tokalığın tekniğe uygun geçirilip geçiril
mediğini kontrol ediniz.
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ÖLÇMEVE
VEDEĞERLENDİRME
DEĞERLENDİRME
ÖLÇME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
Aşağıdaki cümleleri doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz.
1.

( ) Seri üretimde paketleme ve sevkıyat işlemleri yapılır.

2.

( ) İki köprü aynı anda takılır.

3.

( ) Tokanın dikişine tam ortadan başlanır.

4.

( ) Hataları zamanında görebilmek için son kontrol yapılır.

5.

( ) Kontrol meslek deneyimi olan kontrolcüler tarafından yapılır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız sorularla ilgili öğrenme faaliyetlerini
tekrarlayınız. Cevaplarınızın tamamı doğru ise uygulama testine geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Gerekli araç gereci sağlayarak kemere uygun toka takınız.Bu uygulamayı aşağıdaki
kriterlere göre değerlendiriniz.
Açıklama
Aşağıda listelenen davranışları, davranışlarınızın her birinde gözleyemediyseniz “Hayır”,
gözlemlediyseniz “Evet” kutucuğunun altına (X) işareti koyunuz.
Değer Ölçeği
Değerlendirme Kriterleri
Evet
Hayır
Balinin kurumasını beklediniz mi?
Tokalık kısmına tokayı yerleştirdiniz mi?
Tokalığın arasına köprüyü yerleştirdiniz mi?
Toka dilini dil yuvasından geçirdiniz mi?
Dikiş iplikleri temizlediniz mi?
Vidayı sıkarken uygun tornavida kullandınız mı?
Tokanın amaca ve tekniğe uygun takılıp takılmadığını
kontrol ettiniz mi?

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
PERFORMANS TESTİ (YETERLİK ÖLÇME)
Modül ile kazandığınız kemer yapma yeterliğini ölçmek için bir kemer hazırlayınız.
Bu çalışmayı aşağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz.
Değerlendirme Kriterleri

Evet

1.Ölçü Formu Hazırlamak
A)Bel ölçüsünü alarak standart ölçülerle karşılaştırdınız mı?
B)Standart uzunluğa göre, tokalı ve uçluk parçalarını ölçülendirdiniz
mi?
C)Modele ve kemer enine uygun toka seçimi yaptınız mı?
D)Tokalık montaj delik yerlerini ölçülendirdiniz mi?
E)Alınan ölçüleri ölçü tablosuna yazdınız mı?
2.Kemer Kalıbı Çıkarmak
A)Kalıp çıkarma araç gereçlerini hazırladınız mı?
B)Ölçüleri model mukavvasına doğru geçirdiniz mi?
C)Gövde kalıbını ve tokalık kalıbını ayrı ayrı çıkardınız mı?
D)Kalıpların üzerine tokalık kıvırma ve dil deliklerini işaretlediniz
mi?
E)Gövde kalıbının kenarlarına tokalık ve uç kalıbını yerleştirerek
kemer kesim kalıbını hazırladınız mı?
F)Kalıpları keserken kesim bıçağının ucunun keskin ve sivri olmasına
dikkat ettiniz mi?
3.Kemer Kesimi Yapmak
A)Derinin uygun yerini tespit ettiniz mi?
B)Kalıpları deriye ekonomik yerleştirip çizdiniz mi?
C)Düz kenarların kesimini çelik cetvel ile yaptınız mı? D)Kesilen
kemerin deliklerini, dil büyüklüğüne uygun açtınız mı?
E)Köprü parçasını tıraşladınız mı?
F)Toka kıvırma payını, deri kalınlığının yarısı kadar incelikte
tıraşladınız mı?
4.Freze ve Kenar Boyası Yapmak
A)Freze makinesi genişlik ayarı yaptınız mı?
B)Kenar boyama makinesi haznesine yeterli miktarda boya koydunuz
mu?
C)Şerit deriyi önce freze, daha sonra kenar boyama makinesinden
geçirdiniz mi?
5.Kemer Tokası Takmak
A)Balinin kurumasını beklediniz mi?
B)Tokalık kısmına tokayı yerleştirdiniz mi?
C)Tokalığın arasına köprüyü yerleştirdiniz mi?
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Hayır

D)Toka dilini dil yuvasından geçirdiniz mi?
E)Dikiş ipliklerini temizlediniz mi?
F)Vidayı sıkarken uygun tornavida kullandınız mı?
G)Tokayı amaca ve tekniğe uygun taktınız mı?
Hazırladığınız kemerin beklenen niteliklere uygunluğunu kontrol
ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız sorularla ilgili öğrenme faaliyetlerini
tekrarlayınız.
Klasik Erkek Kemer modülü faaliyetleri ve çalışmaları sonunda kazandığınız
davranışların değerlendirilmesi için öğretmeniniz size ölçme aracı uygulayacaktır. Bu
değerlendirme sonucuna göre bir sonraki modüle geçebilirsiniz.
Klasik Erkek kemer modülünü bitirme değerlendirmesi için öğretmeninizle iletişim
kurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ – 1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

C
B
D
C
D
A
B
D
D
B

ÖĞRENME FAALİYETİ – 2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

D
D
D
Y
D
Y
D
Y
D
D

ÖĞRENME FAALİYETİ – 3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Y
Y
D
D
D
Y
D
D
Y
Y
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ÖĞRENME FAALİYETİ – 4’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

D
D
Y
Y
D
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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ÖNERİLEN KAYNAKLAR
ÖNERİLEN KAYNAKLAR


Kemer ve kemer tokası katalogları



Kemer ve kemer tokası üreten firmaların internet siteleri



Erkek giyim mağazaları



Klasik kemer üreten firmaların internet siteleri
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KAYNAKLAR
KAYNAKLAR


AYTAÇ Muhterem, Yayınlanmamış Araştırma Notları, İstanbul 2006



GÖKÇESU Zeynep, Deri Teknikleri, Ya-Pa Yayınları, İstanbul 2002.



MAR Zeki, Yayınlanmamış Araştırma Notları, İstanbul 2005



Koparal A.H.-İPLİKÇİOĞLU, M. Teknik Resim, Koparal Basım, Dağıtım.



KOMİSYON, Deri Teknolojisi, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1994.



http://www.badederi.com.tr/



http://www.palaska.com.tr/



http://www.rokaderi.com/



http://www.sezaderi.com.tr/
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