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DAL/MESLEK

Ayakkabı Üretim

MODÜLÜN ADI

Plakadan Taban

MODÜL TANITIMI

Plakadan taban üretimiyle ilgili bilgi ve becerilerin
kazandırıldığı öğrenme materyalidir.
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ÖN KOŞUL
YETERLİK

Plakadan taban hazırlamak
Genel Amaç
Gerekli ortam sağladığında tekniğine uygun olarak
plakadan taban üretimi yapabileceksiniz.

MODÜLÜN AMACI

EĞİTİMÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Amaçlar
1. Plakaları kesebileceksiniz.
2. Kösele taban hazırlayabileceksiniz.
3. Jurdan taban hazırlayabileceksiniz.
Gezer başlı kesim presi, kösele plakalar, neolit plakalar,
kesim bıçakları, taban birleştirme ve şekillendirme
makineleri, yapıştırıcılar, finisaj makineleri ve
malzemeleri.


Her faaliyet sonrasında o faaliyetle ilgili “EvetHayır”; “Doğru-Yanlış” şeklindeki sorularla kendi
kendinizi değerlendireceksiniz.



Modül sonunda uygulanacak ölçme araçları ile
modül uygulamalarında kazandığınız bilgi ve
beceriler ölçülerek değerlendirilecektir.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Ayakkabı üretiminin en temel elemanlarından biri de plakadan üretilmiş tabanlardır.
Geçmişte plastik tabanların kullanılmaya başlanmasından önce ayakkabı üretiminde kösele
tabanlar kullanılmaktaydı. Günümüzde plastik tabanlar büyük bir sıklıkla kullanılsa da
kösele ve neolit tabanlar vazgeçilmez yerini korumaktadır.
Bu modül ile, ayakkabıcılıkta sürekli kullandığımız plakadan tabanları daha yakından
tanıyacak ve bu malzemelerin üretim yöntemlerini uygulama becerisini kazanacaksınız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda, gerekli ortam sağlandığında kösele ve
nepolit taban malzemelerini plakalardan keserek üretime hazır hale getirebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çevrenizdeki taban üreticilerini ziyaret ederek kösele ve neolit taban
malzemeleri ve bu malzemelerin kesiminde kullandıkları yöntemler hakkında
bir rapor hazırlayınız.

1. PLAKADAN TABAN ÜRETİMİ
1.1. Plakadan Taban Malzemeleri
1.1.1. Kösele Tabanlar
Doğal taban malzemeleri denilince akla ilk gelen malzeme türü köseledir. Kösele,
büyükbaş hayvan derilerinin bitkisel tabaklama yöntemiyle işlenmesi sonucu elde edilen bir
taban malzemesidir. Geçmişte üretilen tüm ayakkabıların tabanlarında kösele
kullanılmaktaydı. Ancak 1950’li yıllardan itibaren sentetik taban malzemeleri yavaş yavaş
köselenin yerini almaya başlamıştır. Günümüzde artan fiyatından ötürü, köselenin ayakkabı
tabanı olarak kullanılma oranı giderek azalmaktadır.
Kösele tabanlar sağlıklı olmalarına rağmen; düşük aşınma dayanımı ve düşük kayma
direnci, suyu kolayca geçirme, yüksek fiyat gibi özelliklerinden dolayı tercih
edilmemektedir.

1.1.2. Neolit Tabanlar
Halk arasında ‘suni kösele’ ya da ‘Japon kösele’ olarak bilinen bu malzeme gerçekte
pişirilerek levha haline getirilmiş bir kauçuk türüdür. Kösele fiyatlarının yüksek olması ve
kösele tabanların kolayca aşınmasından ötürü, bu malzeme köseleye alternatif olarak
kullanılmaktadır.
Plakalar halinde üretilip boyanan bu malzemenin aşınma dayanımı yüksek, kayma
direnci düşük olduğundan yazlık ayakkabılar için tercih edilir.
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1.2. Plakadan Taban Üretimi İçin Malzeme Kesimi
Bu modülde kösele ve neolit plaka malzemelerden taban üretimi birlikte anlatılacaktır.
Ayakkabıcılıkta genellikle bu şekilde üretilmiş tabanlara jurdan taban ismi verilir. Gerçekte
jurdan tabanların kenarlarını düzeltmekte kullanılan ve işlemler sırasında anlatılacak bir
makinenin adıdır.Zaman zaman neolitten yapılmış tabanlara da jurdan taban denilmektedir.
Plakadan taban üretiminde birinci işlem taban parçalarını oluşturan parçaların
kesilerek hazırlanmasıdır. Kesim işlemleri presler yardımıyla yapılmaktadır.

1.2.1. Plakadan Taban Kesiminde Kullanılan Makineler


Gezer Başlı Pres

Gezer başlı presler, plakadan taban kesiminde en çok tercih edilen kesim
makineleridir. Geniş bir kesim alanına sahip oldukları ve de yüksek kesim güçlerinden
dolayı döner kafalı preslere göre daha kullanışlıdır. Fotoğraf 1.1 ‘de gezer başlı kesim presi
görülmektedir.

Fotoğraf 1.1: Gezer başlı kesim presi

Bu preslerde kesilecek neolit parçaları üst üste katlar halinde kesmek mümkündür.
Sadece bütün kesilecek parçalar için kesim bıçağı yaptırmak gerekmektedir.


Döner Başlı Pres

Döner başlı presler, plakadan taban astarı kesiminde kullanılan bir diğer kesim
makineleridir. Dar bir kesim alanına sahip olduklarından dolayı, büyük ebatlı levhaları
kesmeleri mümkün olamamaktadır. Fotoğraf 1.2 ‘de döner başlı kesim presi görülmektedir.
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Fotoğraf 1.2: Döner başlı kesim presi

1.2.2. Plakadan Taban Parçalarının Kesilmesi
Üretilecek tabanların kesim işlemleri öncelikle preslerde bıçaklar yardımıyla kaba
hatlarıyla kesilip son şekli jurdan makinesinde verilmektedir. Kesim yapılacak kösele veya
neolit plakalar kesim presinin tablasına konularak kesim işlemi başlatılır. Kesim sırasında
bıçak mümkün olduğu kadar sık yerleştirilerek, malzemenin ekonomik kullanılması
sağlanmalıdır. Fotoğraf 1.3 a ve b‘de kösele taban malzemesinin plakadan kesimi
görülmektedir.

Fotoğraf 1.3 a
Kösele plakadan taban kesilmesi

Fotoğraf 1.3 b
Kösele Plakadan taban kesilmesi

Neolit plakalardan taban kesimi yapılırken plakaları üst üste koyarak çoklu kesim
yapmak ve kesim işlemini hızlandırmak mümkündür. Fotoğraf 1.4‘te neolit taban
malzemesinin, plakadan kesimi görülmektedir.
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Fotoğraf 1.4 : Neolit plakadan taban kesilmesi

Neolit plakalar endüstriyel yöntemler ile üretildiği için kalınlıkları plakanın her
yerinde aynıdır. Ancak kösele plakalarının bazı bölgelerinde kalınlık farklılıkları
olabileceğinden preste kesilmiş kösele tabanların, eşitleme makinesinden geçirilerek bütün
tabanların aynı kalınlığa getirilmesi gereklidir. Fotoğraf 1.5‘te eşitleme makinesi
görülmektedir.

Fotoğraf 1.5: Eşitleme makinesi

Bu makinede işleme başlamadan önce makinenin istenen kalınlığa göre ayarlanması
gerekir. Makine üzerindeki hassas ölçme aracı yardımıyla istenilen kalınlık ayarlanır.
Fotoğraf 1.6‘da eşitleme makinesinin kalınlık ayarı görülmektedir.

Fotoğraf 1.6: Eşitleme makinesinin kalınlık ayarı
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Bu makinede kösele malzemenin ciltsiz yüzeyinden alınarak kösele taban ayarlanan
kalınlığa getirilir. Fotoğraf 1.7‘de eşitleme makinesinde kösele tabanın inceltilmesi
görülmektedir.

Fotoğraf 1.7: Eşitleme makinesinde kösele tabanın inceltilmesi

Makinede inceltilmiş tabanlar mikrometre ile ölçülüp makinenin ayarı kontrol edilir.
Ardından tüm tabanlar inceltme makinesinden geçirilerek inceltilirler. Fotoğraf 1.8‘de
tabanlarının kalınlık kontrolü yapılırken görülmektedir.

Fotoğraf 1.8: Kösele tabanların kalınlık kontrolü

Kalınlıkları eşitlenen tabanlara son şeklini vermek için jurdan makinesinin
hazırlanması gerekir. Bu işlem için tabanın ıstampasına göre fiber malzemeden hazırlanmış
mastarlar kullanılır. Fotoğraf 1.9‘da jurdan makinesi için hazırlanmış mastar görülmektedir.
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Fotoğraf 1.9: Jurdan makinesi mastarı

Mastar jurdan makinesine bağlandıktan sonra makineye şekillendirilecek taban konur.
Makine çalıştırılır ve makinenin kolu çevrilerek makinenin bıçaklarının mastara göre tabanı
şekillendirmesi sağlanır. Fotoğraf 1.10‘da jurdan makinesinde taban kenarı şekillendirilmesi
görülmektedir.

Fotoğraf 1.10: Jurdan makinesinde taban kenarı şekillendirilmesi

Bu işlemle birlikte taban, son ölçüsüne gelmiş olur.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler
 Plakaları presin altına yerleştiriniz.
 Kesim bıçağını plakanın üstüne
yerleştirerek kesim yapınız.
 Bıçağı dikkatlice yerleştirerek
mümkün olan en tasarruflu şekilde tüm
plakayı kesiniz.
 Neolit plakaları üst üste koyarak çoklu
kesim yaparak kesimi
hızlandırabilirsiniz.
 Kesim işleminde güvenlik kurallarına
uyarak dikkatli çalışınız.
 Eşitleme makinesini istenen taban
kalınlığına ayarlayınız.
 Kösele tabanların ciltsiz yüzeyinden
inceltmek için makineden geçiriniz.
 Makineden çıkan tabanların kalınlığını
mikrometre ile ölçüp kontrol ediniz.
 Taban mastarını jurdan makinesine
bağlayınız.
 Tabanı makineye yerleştiriniz.
 Makineyi çalıştırarak taban kenarlarına
son şeklini veriniz.

 Kösele ve neolit plakalardan tabanlar
kesiniz.

 Kösele tabanları istenilen kalınlığa
göre inceltiniz.

 Kösele tabanlara jurdan makinesinde
son şeklini veriniz.
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ÖLÇME
ÖLÇMEVE
VEDEĞERLENDİRME
DEĞERLENDİRME
OBJEKTİF TEST (ÖLÇME SORULARI)
Aşağıdaki cümleleri doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz.
Doğru

Yanlış

1. Kösele büyükbaş hayvan derilerinin bitkisel tabaklama
yöntemiyle işlenmesi sonucu elde edilen bir taban malzemesidir.
2. Eşitleme makinesinde kösele tabanlar ciltli tarafından inceltilir.
3. Neolit plakalar endüstriyel yöntemler ile üretildiği için
kalınlıkları plakanın her yerinde aynıdır.
4. Neolit plakalardan taban kesimi yapılırken plakaları üst üste
koyarak çoklu kesim yapmak ve kesim işlemini hızlandırmak
mümkündür.
5. Neolit tabanlar da eşitleme makinesinden geçirilir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz.
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz uygulama testine geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Taban astarı üretiminin parçaların kesilmesi işlemini yapınız. Yaptığınız işlemleri
aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet Hayır

1. Plakaları presin altına yerleştirdiniz mi?
2. Bıçağı dikkatlice yerleştirerek mümkün olan en tasarruflu şekilde tüm
plakayı kestiniz mi?
3. Kesim işleminde güvenlik kurallarına uyarak dikkatli çalıştınız mı?
4. Eşitleme makinesini istenilen taban kalınlığına ayarladınız mı?
5. Eşitleme makinesinden çıkan tabanların kalınlığını mikrometre ile
ölçüp kontrol ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızın hepsi “Evet” olmalıdır. Eğer “Hayır” cevabınız varsa uygulamayı
tekrar ediniz.
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
RENME FAALİYETİ- 2
AMAÇ
Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda, gerekli ortam sağlandığında taban
parçalarını birleştirip ve finisaj yapıp kullanıma hazır hale getireceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çevrenizdeki taban üreticilerini ziyaret ederek taban parçalarının
birleştirilmesinde ve finisajında kullandıkları yöntemler hakkında bir rapor
hazırlayınız.

2. TABAN PARÇALARININ
BİRLEŞTİRİLMESİ VE FİNİSAJ
YAPILMASI
2.1. Tabanın Hazırlanması İşlemleri
Tabana birleştirmeden önce yapılması gereken bazı işlemler mevcuttur. Şimdi sırası
ile bu işlemeler anlatılacaktır.

2.1.1. Klişe Basma ve Renk Açma İşlemi
Öncelikle tabanların alt tarafına firma ile ilgili isim, logo, amblem vb. ayrıca tabanın
numarasının yer aldığı klişe basılması gereklidir. Fotoğraf 2.1’de klişe makinesi
görülmektedir.

Fotoğraf 2.1: Klişe makinesi
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Tabana basılacak klişe makineye takılır ve klişenin basılacağı konum ayarlamaları
yapılır. Makine açılır ve tabanlar makinenin altına yerleştirilerek klişe basılır. Fotoğraf
2.2’de klişe basma işlemi görülmektedir.

Fotoğraf 2.2: Klişe makinesinde tabana klişe basılması

Bu işlemde basılan klişe tabanın renginden dolayı net olarak görünmeyecektir. Neolit
tabanlara uygulanan iki kat boya sayesinde üst kattaki boya fırça ile çıkartılarak renk açma
işlemi yapılır. Bu işlem için özel fırçalar kullanılmaktadır. Fırçanın motoru çalıştırılarak
tabanın boyalı tarafı dönen fırçaya doğru hafifçe bastırılır. Fotoğraf 2.3’te fırçada renk açma
işlemi görülmektedir.

Fotoğraf 2.3: Fırçada renk açma işlemi

Taban yüzeyindeki kolayca kalkabilen özellikteki boya fırçanın etkisiyle taban
yüzeyinden kalkacaktır. Klişenin basıldığı çukur bölgelerdeki boya çıkmayacak ve belli
olacaktır. Fotoğraf 2.4’te rengi açılmış taban yüzeyi görülmektedir.

13

Fotoğraf 2. 4: Rengi açılmış taban yüzeyi

Tabanın alt yüzeyinde yapılacak son işlem ökçe altı alma işlemidir. Ökçenin sağlıklı
bir şekilde yapıştırılabilmesi için köselenin cilt tabakasının ve neolitin boya tabakasının
kaldırılması gereklidir. Bu işlem için ökçe alt alma makinesi kullanılmaktadır. Fotoğraf
2.5’te ökçe altı alma makinesi görülmektedir.

Fotoğraf 2.5: Ökçe altı alma makinesi

Bu makinenin ağız kısmına ciltli veya boyalı kısım üste gelecek şekilde taban
yerleştirilir ve makine çalıştırılır. Makine zımparası yardımıyla ökçenin geleceği kısmı
aşındırarak boyalı kısmı kaldırır. Fotoğraf 2.6’da ökçe altı alınmış neolit bir taban
görülmektedir.

Fotoğraf 2.6: Ökçe altı alınmış neolit taban
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2.1.2. Vardola Yapıştırma İşlemi
Vardola yapıştırmadan önce tabanlara ve vardolalara yapıştırıcı sürülmesi gerekir. Bu
iki işlem için de makinesi mevcuttur. Tabanların iç kısımlarına makine yardımıyla yaklaşık
vardola genişliği kadar yapıştırıcı sürülür. Fotoğraf 2.7’de vardola için yapıştırıcı sürülmüş
neolit bir taban görülmektedir.

Fotoğraf 2.7: Vardola için yapıştırıcı sürülmüş neolit bir taban

Vardolaya yapıştırıcı sürmek için yine ayrı bir makine mevcuttur. Şerit halindeki
vardolaya bu makine yardımıyla yapıştırıcı sürülerek kurumaya bırakılır. Fotoğraf 2.8’de
vardolaya makinede yapıştırıcı sürülmesi görülmektedir.

Fotoğraf 2.8: Vardolaya makinede yapıştırıcı sürülmesi

Yapıştırıcısı kuruyan taban ve vardolalar vardola dönme makinesine alınır. Bu
makinede ökçe kısmından başlanarak makine yardımıyla vardola yapıştırılır. Fotoğraf 2.9’da
makinede vardola dönme işlemi görülmektedir.
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Fotoğraf 2.9: Makinede vardola dönme işlemi

Bu işlemden sonra vardolanın tabana tam yapışmasını sağlamak için presleme işlemi
yapılır. Fotoğraf 2.10’da vardola taban birleştirme presi görülmektedir.

Fotoğraf 2.10: Vardola taban birleştirme presi

2.1.3. Ökçe Birleştirme İşlemleri
Ökçelerin tabana birleştirmeden önce bazı işlemlere tabii tutulması gereklidir.
Ökçenin tabana çakılmadan önce ayak parmaklarına doğru bakan kısmının, önce boyanıp
sonra mum sürülmesi gerekir. Fotoğraf 2.11’de boyanmış mumlanmış ökçe görülmektedir.

Fotoğraf 2.11: Boyanmış mumlanmış ökçe
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Bu işlemin ökçe tabana birleştirildikten sonra yapılması mümkün olmadığında bu
işlemin bu esnada yapılması zorunludur.
Bu işlemden sonra ökçelere taban birleştirmek için yapıştırıcı sürülmesi gerekir.
Fotoğraf 2.12’de yapıştırıcı sürülmüş ökçeler görülmektedir.

Fotoğraf 2.12: Yapıştırıcı sürülmüş ökçeler

Tabanların daha önce makinede hazırlanmış ökçe altı bölgesine, fırça yardımıyla
yapıştırıcı sürülüp kurumaya bırakılırlar. Fotoğraf 2.13’te tabanların ökçe altı kısmına
yapıştırıcı sürülmesi görülmektedir.

Fotoğraf 2.13: Tabanların ökçe altı kısmına yapıştırıcı sürülmesi

Kuruyan taban ve ökçeler birleştirilip 6 adet çivi çakılır. Fotoğraf 2.14’te ökçeyle
birleştirilip çivi çakılmış tabanlar görülmektedir.
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Fotoğraf 2.14: Ökçeyle birleştirilip çivi çakılmış tabanlar

Bu işlemden sonra tabanların ökçe ile tam olarak yapışmasını sağlamak için presleme
yapılmalıdır. Fotoğraf 2.15’te çivilenmiş ökçelerin preslenmesi görülmektedir.

Fotoğraf 2.15: Çivilenmiş ökçelerin preslenmesi

Bu işlemle beraber ökçe taban birleştirme işlemleri bitmiş olur.

2.1.4. Zımparalama ve Finisaj İşlemleri
Ökçe ile birleştirilmiş tabanlara finisaj öncesi son şeklinin verilebilmesi için
zımparalanması gerekir. Ahşap malzemelerden yapılmış ökçelerin ince taneli zımparalar ile
yüzey pürüzleri düzeltilir. Bu işlem için zımpara makinesi kullanılmaktadır. Fotoğraf 2.16’da
zımpara makinesi görülmektedir.
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Fotoğraf 2.16: Zımpara makinesi

Zımpara makinesi çalıştırıldıktan sonra ökçenin ve tabanın kenarları burada düzeltilir.
Fotoğraf 2.17’de zımpara makinesinde ökçe ve taban kenarları düzeltilirken görülmektedir.

Fotoğraf 2.17: Zımpara makinesinde ökçe ve taban kenarları düzeltilirken

Bu işlem yapılırken üç ayrı makine ve üç ayrı kalınlıkta zımpara kullanılır. Önce kaba
taneli 40 numara zımpara ile kenarlar düzeltilir, ardından 120 numara daha ince taneli
zımpara ile düzgün bir yüzey elde edilir. Son olarak ise 150 numara li çok ince taneli
zımpara ile pürüzsüz bir yüzey elde edilir. Bu işlemle beraber zımparalama işlemleri sona
erer.
Finisaj işlemlerinin ilk basamağı ökçe ve taban kenarların boyanıp mum sürülmesi
işlemidir. Ökçeyi tabana birleştirmeden önce ökçenin iç kısmını yaptığımız gibi tüm kenarlar
astar boya ile boyanıp mum sürülür. Bu işlem taban ayakkabıda kullanılırken su ile
karşılaştığında suyu çekip çürümesini önleyecektir. Bu işlemden sonra esas boya ile ökçe
kenarları ve piyanta olarak adlandırılan taban kenarları boyanır. Fotoğraf 2.18’de ökçe kenarı
ve taban kenarları boyanmış tabanlar kurumayı beklerken görülmektedir.
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Fotoğraf 2.18: Ökçe ve taban kenarları boyanmış tabanlar kurumayı beklerken

Boyası kuruyan tabanlar için son işlem parlatma işlemidir. Motorlu fırçaya öncelikle
dolgu mumu sürülerek tabanlar fırçalanır. Ardından son kat parlatma mumu ile fırçalanarak
parlatma yapılır. Fotoğraf 2.19’da fırçada parlatılmış tabanın ökçe kenarı görülmektedir.

Fotoğraf 2.19: Fırçada parlatılmış tabanın ökçe kenarları

Bu işlem ile tabanın üretimi sona ermiştir. Kullanılacağı zamana kadar herhangi bir
zarar görmemesi için tabanlar poşet içersine koyularak ambalajlanır. Fotoğraf 2.20’de
ambalajlanmış bir çift taban görülmektedir.

Fotoğraf 2.20: Ambalajlanmış bir çift taban
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları

 Tabanlara klişe basma ve renk
açma işlemi yapınız.

 Vardola yapıştırma işlemini
yapınız.

 Ökçeyi tabana birleştirme
işlemini yapınız.

 Zımparalama ve finisaj
işlemlerini yapınız.

Öneriler
 Tabana basılacak klişeyi makineye takınız.
 Tabanı klişeye konum ayarlarını yapınız.
 Tabanı makinenin altına yerleştirilerek klişe
basınız.
 Fırçanın motorunu çalıştırarak tabanın
boyalı tarafı dönen fırçaya doğru hafifçe
bastırınız.
 Ökçe altı alma makinesinde tabanın ökçe
altına gelen kısmını zımparalayınız.
 Tabana ve vardolaya makinelerinde
yapıştırıcı sürünüz ve kurumasını bekleyiniz.
 Vardola dönme makinesinde ökçe
kenarından başlayarak vardolayı yapıştırınız.
 Vardolanın tabana tam yapışmasını
sağlamak için presleme yapınız.
 Ökçenin iç kısmını boyayıp mum sürünüz.
 Tabana ve ökçeye yapıştırıcı sürüp
kurumasını bekleyiniz.
 Kuruyan taban ve ökçeleri birleştirip 6 adet
çivi çakınız.
 Tabanların ökçe ile tam olarak yapışmasını
sağlamak için presleme yapınız.
 Zımpara makinesinde ökçenin ve tabanın
kenarlarını düzeltiniz.
 Sırası ile 40,120 ve 150 numaralı
zımparaları kullanarak düzgün pürüzsüz bir
yüzey elde ediniz.
 Ökçe ve taban kenarlarını astar boya ile
boyayıp mum sürünüz.
 Ökçe ve taban kenarlarına son kat boya
sürüp kurumaya bırakınız.
 Kuruyan tabanlara motorlu fırçada dolgu
mumu sürünüz.
 Parlatma mumu ile motorlu fırçada parlatma
yapınız.
 Bitmiş tabanları poşete koyarak
ambalajlayınız.
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ÖLÇME
ÖLÇMEDEĞERLENDİRME
VE DEĞERLENDİRME
OBJEKTİF TEST (ÖLÇME SORULARI)
Aşağıdaki soruları doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz.
Doğru

Yanlış

1. Vardola yapıştırma işlemine ökçe kenarından başlanır.
2. Ökçe taban birleştirilmesinde 2 adet çivi kullanılır.
3. Ökçe altı alma makinesinde tabanın burun altına gelen kısmı
zımparalanır.
4. Sırası ile 40,120 ve 150 numaralı zımparalar kullanılarak düzgün
pürüzsüz bir yüzey elde edilir.
5. Bitmiş tabanları poşete konularak ambalajlanır.

DEĞERLENDİRME
Objektif testteki cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı
belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt
yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz.
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz uygulama testine geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Taban astarı üretiminin parçaların kesilmesi işlemini yapınız. Yaptığınız işlemleri
aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Tabanı makinenin altına yerleştirerek klişe bastınız mı?
2. Ökçe altı alma makinesinde tabanın ökçe altına gelen kısmını
zımparaladınız mı?
3. Vardola dönme makinesinde ökçe kenarından başlayarak
vardolayı yapıştırdınız mı?
4. Zımpara makinesinde ökçenin ve tabanın kenarlarını düzelttiniz
mi?
5. Parlatma mumu ile motorlu fırçada parlatma yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME
Uygulamalı testteki cevaplarınızın hepsi “Evet” olmalıdır. Eğer “Hayır” cevabınız
varsa uygulamayı tekrar ediniz.
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Plakadan Taban modülü faaliyetleri ve araştırma çalışmaları sonunda; kazandığınız
bilgi ve becerileri ölçme soruları ile değerlendiriniz. Bu değerlendirme sonucuna göre bir
sonraki modüle geçebilirsiniz.

ÖLÇME SORULARI
Aşağıdaki soruları doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz.
Doğru

Yanlış

1.

Kösele büyükbaş hayvan derilerinin bitkisel tabaklama
yöntemiyle işlenmesi sonucu elde edilen bir taban malzemesidir.
2. Eşitleme makinesinde kösele tabanlar ciltli tarafından inceltilir.
3. Neolit plakalar endüstriyel yöntemler ile üretildiği için
kalınlıkları plakanın her yerinde aynıdır.
4. Neolit plakalardan taban kesimi yapılırken plakaları üst üste
koyarak çoklu kesim yapmak ve kesim işlemini hızlandırmak
mümkündür.
5. Neolit tabanlar da eşitleme makinesinden geçirilir.
6. Vardola yapıştırma işlemine ökçe kenarından başlanır.
7. Ökçe taban birleştirilmesinde 2 adet çivi kullanılır.
8. Ökçe altı alma makinesinde tabanın burun altına gelen kısmı
zımparalanır.
9. Sırası ile 40,120 ve 150 numaralı zımparalar kullanılarak düzgün
pürüzsüz bir yüzey elde edilir.
10. Bitmiş tabanları poşete konularak ambalajlanır.

DEĞERLENDİRME
Sorulara verdiğiniz yanıtları cevap anahtarıyla karşılaştırınız.
Bu modül kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı belirleyiniz.
Yanlış cevaplandırdığınız sorularla ilgili öğrenme faaliyetinde ilgili konuya dönünüz.
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PERFORMANS TESTİ (YETERLİK ÖLÇME)
Yaptığınız çalışmayı aşağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1. Plakaları presin altına yerleştirdiniz mi?
2. Bıçağı dikkatlice yerleştirerek mümkün olan en tasarruflu şekilde
tüm plakayı kestiniz mi?
3. Kesim işleminde güvenlik kurallarına uyarak dikkatli çalıştınız
mı?
4. Eşitleme makinesini istenilen taban kalınlığına ayarladınız mı?
5. Eşitleme makinesinden çıkan tabanların kalınlığını mikrometre
ile ölçüp kontrol ettiniz mi?
6. Tabanı makinenin altına yerleştirerek klişe bastınız mı?
7. Ökçe altı alma makinesinde tabanın ökçe altına gelen kısmını
zımparaladınız mı?
8. Vardola dönme makinesinde ökçe kenarından başlayarak
vardolayı yapıştırdınız mı?
9. Zımpara makinesinde ökçenin ve tabanın kenarlarını düzelttiniz
mi?
10. Parlatma mumu ile motorlu fırçada parlatma yaptınız mı?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Yapılan değerlendirme sonunda “Hayır” cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız modülü tekrar ediniz.
Bütün cevaplarınız “Evet” ise modülü başarı ile tamamladınız, tebrik ederiz.
İlgili kişi ile görüşerek bir sonraki modüle geçiniz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.

D
Y
D
D
Y

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.

D
Y
Y
D
D

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

D
Y
D
D
Y
D
Y
Y
D
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