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AÇIKLAMALAR 
ALAN Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi 

DAL/MESLEK Alan Ortak 

MODÜLÜN ADI Saraciyede Ölçü Alma 

MODÜLÜN TANIMI 

Saraciyede ölçü alma ve standart ölçü sistemleri ile ilgili 

temel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖN KOŞUL Ön koşulu yoktur. 

YETERLİK 
Saraciye ürünlerinde ölçü alma ile ilgili yöntem ve 

teknikleri öğrenmek. 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

   Gerekli atölye ortamı ve araç gereçler sağlandığında 

amacına, tekniğine ve standart ölçü sistemlerine uygun ölçü 

alabileceksiniz. 

Amaçlar  

1. Ürün üzerinden, hatasız ölçülendirme 

yapabileceksiniz. 

2. Resim üzerinden ölçü alarak ürünün gerçek boyutlarını 

belirleyebileceksiniz. 

3. Standartlara uygun ölçülendirme yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Atölye ortamı, çizim araç gereçleri,(Kalem, çizim kağıtları, 

cetvel, pergel, mezur, pistole, kumpas, iletki, gönye, 

kalibrasyonlu cetvel, çizim masası) kataloglar, dergiler, 

ürün örnekleri. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Her faaliyet sonrasında, o faaliyetle ilgili doğru yanlış ve 

boşluk doldurma değerlendirme soruları ile kendi kendinizi 

değerlendireceksiniz.  

Öğretmen, modül sonunda size ölçme aracı (uygulama, 

soru-cevap) uygulayarak modül uygulamaları ile 

kazandığınız bilgi ve becerileri ölçüp değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 

GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci  

 

Ölçü alma ve ölçülendirme, saraciye ürünlerinin yapımındaki en temel ögelerden 

biridir. Düzgün ölçülendirme yapılmış bir tasarım, iyi sonuç verecektir. 

 

Yapacağınız ürünün hatasız ve net çıkması için ölçü almanın önemini bu modülü 

tamamladığınızda siz de göreceksiniz. 

 

Ürün üzerinden ölçü almak ne kadar önemliyse resim üzerinden ölçü almak da o kadar 

önemlidir. Resim üzerinden ölçü almak; sizin beğendiniz her modeli kolaylıkla 

ölçülendirmenizi sağlayacaktır. Ayrıca, saraciye ürünlerindeki standart ölçüler hakkında 

bilgilenip uygulamada zorluk çekmeyeceksiniz. 

 

Ölçü almanın yollarını öğrenecek ve artık herhangi bir ürünün veye resmin ölçüsünü 

alıp çok kolay ölçülendirebileceksiniz. Bu da size uygulamada kolaylık sağlayacaktır.  

 

Modül içeriğinde her konu basit bir şekilde tanımlanmış olup uygulama yapmanızı 

sağlayarak ve görselliğe hitap ederek öğrenmenizi kolaylaştıracaktır. 

 

Ölçü alma modülü, her türlü saraciye ürününün ölçülerini rahatça almanızı sağlayacak 

ve modeli kolayca yapmanızı sağlayacaktır. 

 

Modülün siz sevgili öğrencilerimize faydalı olmasını dileriz.  

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

 
 

Saraciyeyi tanıyarak, ürün çesitlerini öğrenecek, ölçülendirme kurallarına uygun ürün 

üzerinden, hatasız ölçülendirme yapabileceksiniz 

 

ÖĞRENME  
 

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır. 

 

 Saraciye ürünlerini araştırınız. 

 Saraciye ürünlerinde kullanılan ölçü alma aletlerini ve çeşitlerini araştırınız. 

 Saraciye ürünlerinden oluşan bir katalog hazırlayınız. 

 

Araştırma işlemleri için internet ortamına girmeniz; dergi, mecmua, kitapları 

araştırmanız ve saraciye ürünlerinin satıldığı mağazaları gezmeniz gerekmektedir.Toplanan 

bilgileri rapor şekline dönüştürüp sınıf ortamında arkadaşlarınıza sununuz. 

 

1. ÜRÜN ÜZERİNDEN ÖLÇÜ ALMA 
 

1.1. Saraciye 
 

Tabii ve suni deriden ayakkabı ve giysi dışında çeşitli kullanım ve süs eşyası üreten 

bir sanayi dalıdır. 
 

Uluslararası tasnif sistemine göre saraciye eşyası olarak kabul edilen mallar, şu şekilde 

sınıflandırılır(Resim 1.1); 

 

 Seyahat çantaları, spor çantaları ve bavullar (kasalı-kasasız). 

 Kasalı kasasız okul evrak çantaları. 

 Kadın çantaları, el portföyleri. 

 Para çantaları, cüzdanlar, portmaneler. 

 Askılı askısız erkek el çantaları. 

 Kasalı kasasız müzik alet kutuları, mücevher ve kıymetli cihaz kutuları. 

 Bel kemeri, saat kayışları. 

 Koşum ve eğer takımları, tasmalar. 

 Avcılık ve spor malzemeleri. 

 Çeşitli anahtarlıklar  (kancalı ve halkalı) 

 Kartvizitlikler 

 Çeklikler 

 Pasaport kılıfı 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
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 Auto (araç ruhsat) kılıfı 

 Büro malzemeleri, sümen takımları, dosyalıklar, kalemlikler, bloknotlar, ajanda 

vs. 

 Gözlük kılıfı 

 Telefon kılıfı 

 Bozuk para cüzdanı 

 

Resim 1.1:Saraciye ürünleri 

 
 Hediyelik eşya, süs eşyaları, anahtarlıklar ve diğer benzeri eşyalar saraciye 

eşyası olarak sınıflandırılmaktadır.(Resim 1.2) 
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Resim 1.2:Küçük saraciye ürünleri 

1.2. Saraciyenin Tarihçesi 
 

Hayvanların insan yararına kullanılmaya başlamasına kadar dayanan saraciye üretimi 

özellikle, Orta Asya’da yaşayan akıncı bir ulus olan, at binen, silah kullanan Türkler için 

büyük önem taşımış; hatta yayıldıkları bölgelerde de bu sanatı devam ettirmişlerdir. 

 

Kaynaklara göre; Osmanlı döneminde kalabalık ordunun temel malzemesinin, deri 

olması nedeniyle dericiliğe ayrı bir önem verilmiştir. Bu nedenle Fatih döneminde, bugünkü 

Fatih Hükümet Binası, Fatih Parkı ve etrafındaki apartmanların bulunduğu yere İstanbul 

Saraçhanesi (Saraçhane-i Kebir) yaptırılmış, daha önce Bezzaziye mevkiinde bulunan 

saraçlar buraya nakledilmiş ve bu bir fermanla belgelenmiştir. Bu fermana göre, saraçlara ait 

eşya yalnız saraçhanedeki saraçlar tarafından yapılacak, başka semtlerdeki saraçlar ne bu 

eşyayı yapabilecek ne de satabileceklerdir. Diğer padişahlar zamanında da saraçlara verilen 

bu ayrıcalıklar 1906 yılına kadar sürmüştür. Ancak 1908 yılında Fatih yangınında, 

Saraçhanebaşındaki bütün dükkânlar tamamen yıkılmış ve geriye sadece Saraçhanebaşı ismi 

kalmıştır. Bu yangından sonra Saraçhane esnafı günün koşullarına göre şehrin çeşitli 

yerlerine dağılmışlardır. Halen esnafın çoğu Mercan dolaylarında toplanmış bulunmaktadır. 

Saraçlık ile doğrudan ilişkisi olan dericilik yani tabaklayıcılık da bu dönemde gelişmiş, bir 

organize kimliğine bürünmüştür. 

 

Cumhuriyetin ilanından sonra 13 Eylül 1940 tarihinde İstanbul Saraçlar Derneği 

kurulmuş sonraları adı İstanbul ve Havalisi Umum Saraçlar Derneği’ne dönüşmüştür. Bu 

dernek Saraçhane-i Kebir esnafının devamıdır ve belgelenmiş olarak 530 yıllık bir geçmişe 

sahiptir. 
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Kısaca özetlemek gerekirse; saraciye eşyası üretimi Türklerin Orta Asya’dan 

başlayarak gittikleri her yere götürdükleri en eski ve yaygın sanat koludur.  

 

1.3. Saraciyenin Gelişimi 
 

 1980 öncesinden bugünlere kadar gelen dericilik geleneği, Fatih Sultan 

Mehmet’in İstanbul’u alması ile başlamıştır. 

 

 18. yy'da gelişen Türk dericiliği, Avrupa pazarında ilgi görmüş ancak 

teknolojiye ayak uyduramamıştır. 

 

 Cumhuriyet döneminde saraciye, babadan oğula geçen bir meslek olarak 

kalmıştır. 

 

 1975 yılında ilk ihracat Almanya’ya yapılmıştır. 

 
 1980 yılında ihracat modeline geçen Türk dericiliği ve saraciye kolu, önemli 

ölçüde ilerleme göstermiştir. 

 

 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılımı sektöre talep artışı sağlamıştır. 

 
 2001- 2005 yıllarında uzakdoğu ülkeleri ile mücadele vermiştir.  

 
 Sektörde genellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler ağırlıklı olarak faaliyet 

göstermektedir. Mesleki fuar ve seminerlerle teknolojiyi takip ederek kendini 

yenileyip sürekli gelişim göstermektedir. 

 

1.4. Saraciyenin Günümüzdeki Yeri ve Önemi 
 

Saraciye sektörü zamanla, toplum ihtiyaçlarının artması ve çeşitlenmesi, insan 

yaşantısında moda fikrinin hakim rol oynaması, diğer taraftan gelişen teknolojiyle değişik 

yapılarda ham ve yardımcı malzemenin benzer maddelerinin bulunması ve bu sanayi 

tarafından kullanılması ile üretim zincirini ve içinde yer alan mamül türlerini çok 

çeşitlendirmiştir. Saraciye sektörü çok çeşitli ürün yelpazesi ile Türk ekonomisine canlılık 

kazandırmaktadır. Bu sektörün çoğunluğunu KOBİ diye tanımlanan firmaların oluşturduğu 

bilinmektedir. Bu sektöre bağlı 2400 kayıtlı üye bulunmaktadır. Üretim merkezi;  İstanbul 

Eminönü, Mercan Gedikpaşa ve Laleli’dir. 
 

1.5. Ürün Çeşitleri 
 

1.5.1. Çanta 
 

Çanta; deri (özellikle kösele, meşin), kumaş ve plastik gibi malzemelerden yapılan ve 

büyüklüğüne göre içinde para, evrak, yiyecek vb. taşımada kullanılan eşyadır. 
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Çanta çeşitlerini şöyle sıralayabiliriz: 

              

Resim 1.3:Dağcılık ve kamp çantaları                 Resim 1.4: Seyahat çantaları 

                 

Resim 1.5. Bayan çantası                                                 Resim 1.6. Evrak çantası 

                  

Resim 1.7:Portföy çantası                                               Resim 1.8:Okul çantası 



 

 8 

                   

Resim 1.9:Mücevher çantası                                               1.10: Erkek traş çantası 

                           

Resim 1.11:Laptop çantası                                                Resim 1.12: Bisiklet çantası 

1.5.2. Cüzdan 
 

İçinde kimlikleri, belgeleri, paraları vb. muhafaza eden bölmeleri bulunan, katlanabilir 

veya kapaklı çantadır.(Resim 1.19 Resim 1.20 1.21) 

 

 Bayan Cüzdanı  

 Erkek Cüzdanı 

 Bozuk Para Cüzdanı 
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Resim 1.13: Bayan cüzdanı                                  Resim 1.14 Bozuk para cüzdanı       

1.5.3. Kemer 
 

Kalın kumaş metal veya deriden yapılan ve giyilen kıyafeti belden   tutmak için ya da 

sadece süs amacıyla kullanılan bele dolanarak toka vb. materyallerle iki ucu birbirine 

tutturulan giyim aksesuarıdır.(Resim 1.15) 

 

Kemer çeşitleri: 

 

 Panel Kemer: Tek parçadan oluşur. 

 Montaj Kemer: Birden fazla parçadan oluşur 

 Örgü Kemer: Sırımlarla örülerek elde edilir. 

 

Resim 1.15:Kemer çeşitleri 
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1.6. Ölçülendirme 
 

Tanımı: Teknik resimde bir parçanın görünüşleri, o parçanın biçimi hakkında bilgi 

verir. Parçanın gerçek büyüklüğü ise ölçülendirmeyle ortaya çıkar. Bir parçanın büyüklüğü, 

yüzeyler arasındaki mesafeler, girinti ve çıkıntı yerleri gibi bilgilerin resim üzerinde ifade 

edilmesine ölçülendirme denir. 

 

1.6.1. Ölçü Aletleri 
 

Bu kısımda ölçü aletlerini ve ölçü almada kullanacağınız ve gerek duyacağınız aletleri 

tanıyacaksınız. Örneğin; birebir ürün üzerinden ölçü almanıza yarayacak olan mezur veya 

çelik cetvel en, boy ölçmede kullanacağınız en basit malzemelerdir. Bu ölçü aletlerini nasıl 

kullanacağınızı öğreneceksiniz. Ürün üzerinden ölçü alırken kullanılacak ölçü aletleri 

çeşiteri şunlardır: 

 

 İletki 
 

0-180 derece ve 0-360 derece arasındaki açıların ölçülmesinde kullanılır.(Resim 1.16) 

Teknik resim çizimlerinde kullanılanları şeffaf plastikten yapılırlar. Küçük olanlarına iletki 

veya minkale de denir. Açı ölçerlerin merkezi, ölçülecek açının tepe noktasına gelecek 

şekilde yerleştirilir ve çevredeki açı bölüntülerinin üzerinden işaretlenir.  

 

Resim1.16 İletki 

 Çelik Cetvel 
 

Çelik cetveller, makinecilikte kullanılır. Çelik cetveller, katlanır ve şerit metreler pek 

hassas ölçü aletleri sayılmazlar. 

 

Çelik metrelerin bir yüzeyinde doğru ve yanlış ölçümleri gösterir.  

 

Ölçü aleti parçaya düzgün yerleştirilmeli ve dik resime bakılmalıdır.(1.17) 
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Resim 1.17:Çelik cetveller 

 Gönye 
 

Şaffaf plastikten veya yarı saydam malzemelerden yapılırlar. T cetveli üzerinde 

kaydırarak çizgiler çizmeye yarar. Kenarları milimetrik ölçü bölüntülü olduğundan bir 

yerden bir yere ölçü taşımaya yararlar. 30 ve 45 derece olmak üzere iki tipte 

yapılırlar.(Resim 1.18) 30 derecelik gönyenin diğer açıları 60 ve 90 dır. 45 derecelik 

gönyenin diğer açıları 45 ve 90dır. 

 

Resim 1.18: Gönye 

 Mezur 
 

İnce muşamba veya yumuşak plastikten yapılan 150 cm boyunda şerit şeklindeki 

ölçme aletidir.Her iki yüzüde santimetre ve milimetrelere bölünmüştür.(Resim 1.19) 

 

Resim 1.19: Mezur 

 Pergel 
 

Çember ve yayların çizilmesinde kullanılan pergel, teknik resim çizimi yapan herkesin 

yanında bulunması gereken önemli bir alettir. Pergelin oynar kısmının sağlam ve sert olması, 

gevşek olmaması gerekir. Oynar kısmı gevşek pergel, çizim esnasında çemberi çift 

çizer.(Resim 1.20) 
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Resim 1.20: Pergel 

 Eşel 
 

Metrenin 1/10-0/20-1/30-1/40-1/50 gibi oranlarda küçültülmüşü olarak kağıttan 

hazırlanmış bir ölçme aracıdır.(Resim 1.21) 

 

Resim 1.21: Eşel 

 Pistole 
 

Pergel ve cetvel ile çizilemeyen düzgün olmayan eğri yayların (elips, oval, 

parabol,hiperbol vb.)çizimlerinin yapıldığı şeffaf plastikten yapılmış çizim aracıdır.(Resim 

1.22) 

 

Resim 1.22: Pistole (Eğri Cetveli) 

 Kumpas 
 

Metre ve cetvellerin bölümlendirilmelerin en küçük 0,05mm değerine kadar yapmak 

mümkündür.Bu tip aletlerle 0,05 mm ölçme yapılabilir.Sürmeli kumpas prensip olarak 

üzerinde mm olarak bir cetvel ile bunun üzerinde kaydırılabilen verniye sisteminden 

oluşturulmuştur.Bu alet ile cisimlerin kalınlıkları, iç veya dış çapları,derinlikleri 1/10mm 

hassasiye kadar kolaylıkla ölçülebilir.(Resim 1.23)  
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Resim 1.23 :Kumpas 

1.6.2. Ölçü Almanın Önemi 
 

Teknik resimde çizilen resimlerin mutlak şekilde ölçülerle ifade edilmesi gerekir. 

Resimlerde ölçülendirme yapmadan, parçaların üretimde tam ve eksiksiz yapılması mümkün 

değildir.  

 

Ölçülendirme gelişigüzel olmayıp yapım aşamasındaki işlem basamakları takip 

edilerek, işçilerin anlayabileceği şekilde olmalıdır. Üretilecek iş parçasının görünüşleri 

üzerinde, gerekli tüm ölçülerin ve yapım bilgilerinin bulunmasına özen gösterilmelidir. 

 

1.6.3. Ölçü Alırken Dikkat Edilecek Noktalar 
 

 Ölçüsü alınacak ürün ayrıntılı olarak incelenir ve analizi yapılır. 

 Ürün üzerinde bulunan aksesuarlar ve sap montaj yerleri incelenir. 

 Ürünün hangi geometrik şekillerden oluştuğu incelenir. 

 Ürün parça sayısı tespit edilir. 

 Ürün parçaları isimlendirilip numaralandırılır. 

 Aynı parçadan kaç adet olduğu ifade edilir. 

 Ölçü alırken rahat konumda bulunmaya özen gösterilir. 

 Ölçüm araçları tekniğe uygun olarak kullanılır. 

 Geometrik cisimlerin genişlik, yükseklik ve derinlik olmak üzere üç boyut 

ölçüsünün olduğu unutulmamalıdır. 

 Ölçü alırken büyükten küçüğe veya gövde, körük, sap gibi sıraya koyarak ölçü 

almaya başlanır. 

 

1.7. Ürün Ölçüsü Alma 
 

1.7.1. Yükseklik Ölçüsü Alma 
 

Ürünün tabanından yukarıya doğru 90 derece dik olan kısım ürünün yüksekliğini verir. 

(Şekil 1.1)  



 

 14 

 

Resim 1.24:Çanta Boy ölçüsü 

 

Şekil 1.1:Arka gövde çizimi 

 Ölçüsü alınacak ürün, kullanılacağı şekilde masa üzerine yerleştirilir. 

 Ürünün özelliğine uygun ölçme aracı, ürünün tabanına 0 noktasına koyularak, 

en üstte bitiş noktasına kadar ölçüsü alınır; gerekirse bu ölçü kağıt üzerinde 

işaretlendirilerek gösterilir.(Resim 1.30) 

 Çanta sapı gibi parçaların uzunlukları ½ oranında hazırlanarak simetrisi alınarak 

gerçek çizimi yapılır.(Şekil 1.2) 

 

1.7.2. Genişlik Ölçüsü Alma 
 

Ürün yere konulduğunda kapladığı en uzun mesafe genişlik ölçüsünü vermektedir. 

Genişlik ölçüsünü almak için kullanım konumundaki ürünün sol tarafına ölçme aracı (mezur, 

cetvel, çelik cetvel)0 noktasından başlanarak ölçme işlemi yapılır.(Resim 1.25)Alınan 

ölçümlere göre görünüşün çizimi yapılır.(Şekil 1.2) 
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Resim 1.25:Genişlik ölçüsü alma 

 

Şekil 1.2: Ön gövde çizimi 

1.7.3. Kapak Boy Ölçüsü 
 

Kapak boy ölçüsü alınırken ölçme aracı(cetvel, mezur, çelikcetvel) kapağın en uzun 

noktasına, 0 değerini koyularak, ölçülendirilir.(Resim1.26, şekil 1.3) 

             

Resim 1.26:Kapak Boy ölçüsü alma                               Resim 1.27:Kapak ölçüsü alma 
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Resim 1.28: Kapak En Ölçüsü                                Şekil 1.3: Kapak çizimi 

1.7.4. Derinlik Ölçüsü Alma 
 

Üründe körüğün eni derinliği verir. (Resim 1.29) 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

          

Resim 1.29:Derinlik ölçüsü alma                         Şekil 1.4:Körük çizimi 

1.7.5. Körük Boy Ölçüsü Alma 
 

Körüğün 0 noktasına ölçü aleti konularak boy ölçüsü alınır. (Resim 1.30, Şekil 1.4)  

 

Resim 1.30:Körük boy ölçüsü alma 
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1.7.6. Taban Boy Ölçüsü Alma 
 

Çantanın tabanına ölçü aletini(mezur, cetvel, çelikçetvel) 0 değerinden koyarak taban 

ölçüsü alınır.(Resim 1.31, Şekil 1.5) 

               

Resim 1.31:Taban ölçüsü alma                                  Şekil  1.5:Taban çizimi 

1.7.7. Taban En Ölçüsü Alma 
 

Çanta tabanın en ölçüsünü almak için ölçü aleti tabana 0’lanır,taban en ölçülendirmesi 

yapılır.(Resim 1.32) 

 

Resim 1.32:Taban en ölçüsü alma 

1.7.8. Sap Ölçüsü Alma 
 

Çantanın sap ölçüsü alınırken sapın başlangıç noktasına ölçü aleti konulur ve sapın 

bitiş noktasına kadar ölçüsü alınır.(Resim 1.33) 

 

Resim 1.33:Sap ölçüsü alma 
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1.7.9. Sap Montaj Yeri Ölçüsü Alma 
 

Çantanın sap takılacak yeri ölçü aleti ile 0 noktasından konularak 

ölçümlendirilir.(Resim 1.34) 

 

Resim 1.34:Sap montaj yeri ölçüsü alma 

 Ürün üzerinde ölçüsü alınması gereken diğer kısımların da ölçüsü alınır. 

 Alınan ölçüler kâğıda aktarılarak ürün parçaları üzerinde ölçülerin doğruluğu 

kontrol edilir.(Şekil 1.3 ve 1.4) 

 

1.8. Pay Ölçüsü Alma 
 

1.8.1. Deri Özelliğine Göre Pay Ölçüsü Alma 
 

Saraciye ürünlerinde üretilecek olan ürün cinsine göre deri seçimi yapılır. Eğer 

kullanılacak deri kösele, meşin gibi deriler ise pay 0,5–1 cm arasında değişiklik gösterebilir. 

İnce derilerde bu pay daha az olabilir. Derinin esneme özelliği pay ölçüsü almada önemlidir. 

 

1.8.2. Ürünün Özelliğine Göre Pay Ölçüsü Alma 
 

Ürün özelliğine göre pay bırakırken birleştirme tekniği (montaj) ve birleştirme 

yapacak kişinin becerisi önemlidir.  

 

Fitilli kapama yapılıyorsa bayan çantalarında 5 mm, okul çantasında 7 mm olarak 

verilir. Kenar traşlı kıvırma yapılacaksa kıvırma payı 8 mm, diğer saraciye ürünlerinde 6 mm 

yapılmaktadır. 



 

 19 

UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki uygulama faaliyetini işlem basamaklarına uygun olarak yapınız. 

 

İşlem basamakları Öneriler 

 Ölçüsü alınacak ürünü belirleyiniz. 

 Model analizi yapınız. 

 Ürün üzerinde ölçü aletlerini kullanarak 

gövde yükseklik ölçüsünü alınız. 

 Ürün üzerinden gövde boy ölçüsünü 

alınız. 

 Ürün üzerinde varsa körük en ve boy 

ölçüsünü alınız. 

 Ürün üzerinden taban en ve boy ölçüsü 

alınız. 

 Ürün üzerinden kapak en ve boy ölçüsünü 

alınız. 

 Ürün üzerinden sap en ve boy ölçüsünü 

alınız. 

 Ürün üzerinden sap montaj yerinin 

ölçüsünü alınız. 

 Almış olduğunuz ölçülerin çizimini 

yapınız. 

 Yapmış olduğunuz ölçülendirmenin 

doğruluğunu ürün üzerinde kontrol ediniz. 

 Basit bir ürün modeli seçmeye dikkat 

ediniz. 

 Ayrıntıya dikkat ediniz. 

 Ölçü aletlerini kullanırken doğru 

kullanmaya özen gösteriniz. 

 Ölçülendirmede model üzerinden 

gidiniz. 

 Körük ile taban en ölçüsünün(birleşme 

noktası)eşit olmasına dikkat ediniz. 

 Taban eninin, ürünün derinliğini 

verdiğini unutmayınız. 

 Kapak üzerindeki sap montajının 

dengeyi sağlayacağını unutmayınız. 

 Modele uygun sap ölçülendirmesi 

yapınız. 

 Sap montaj yerlerinde aksesuar varsa 

dengede etkili olacagını unutmayınız. 

 Yapmış olduğunuz çizimi ürün üzerinde 

kontrol ediniz. 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 KONTROL LİSTESİ 

 
Uygulama testi sonucunda aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler 

için Evet, kazanmadığınız için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz.  
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Ölçüsünü alacağınız ürünü belirlediniz mi?   

2. Model analizini ayrıntılı olarak yaptınız mı?   

3. Ürün üzerinden ölçüm aletlerini kullanarak gövde 

yükseklik ölçüsünü aldınız mı? 
  

4. Ürün boy ölçüsünü aldınız mı?   

5. Ürün genişlik ölçüsünü aldınız mı?   

6. Ürün üzerinde varsa körük en ve boy ölçüsünü aldınız mı?    

7. Ürün üzerinden taban en ve boy ölçüsünü aldınız mı?   

8. Ürün üzerinden kapak en ve boy ölçüsünü aldınız mı?   

9. Ürün üzerinden sap en ve boy ölçüsünü  aldınız mı?   

10. Ürün üzerinden sap montaj yerinin ölçüsünü aldınız mı?   

11. Almış olduğunuz ölçülerin çizimini eksiksiz yaptınız mı?   

12. Yapmış olduğunuz ölçülendirmenin doğruluğunu ürün 

üzerinde kontrol ettiniz mi? 
  

13. Ürün üzerinden almış olduğunuz ölçü, istediğiniz 

büyüklükte oldu mu? 

  

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirmeye” geçiniz. 



 

 21 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

EĞERLENDİRME 
1. (   ) Saraciye; ayakkabı ve giysi dışında çeşitli kullanım ve süs eşyası üreten sanayi 

dalıdır. 

 

2. (   ) Saraciyenin tarihi Cumhuriyetin ilanı ile başlar. 

 

3. (   ) Bebek çantaları saraciye ürünlerinden değildir. 

 

4. (   ) Çantalar geometrik şekillerden oluşmaz. 

 

5. (   ) Pistole, düz çizgileri çizmek için kullanılır. 

 

6. (   ) Geometrik cisimlerin genişlik, yükseklik ve derinlik olmak üzere üç boyut ölçüsü 

vardır. 

 

7. (   ) Ölçü alırken büyükten küçüğe sıralama yapılmaz. 

 

8. (   ) Tabandan boya 90 derece dik olan kısım genişlik ölçüsünü verir. 

 

9. (   ) Ürünü yere koyduğunuzda en uzun mesafe yüksekliği verir. 

 

10. (   ) Eşel, ince muşamba veya plastikten yapılmış 150 cm boyunda şerit şeklinde ölçme 

aletidir. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

 
 

 

Saraciye ürün parçalarını tanıyarak ölçü aletlerini kullanma ve uygulama becerisi 

kazanacak, resim üzerinden ölçü alarak ürünün gerçek boyutlarını belirleyebileceksiniz. 

 

  

 

 

 Çevrenizdeki mağazalardan, kataloglardan, dergi ve mecmualardan ürün 

parçalarını inceleyiniz. Bilgileri rapor haline dönüştürüp arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 

 

2. RESİM ÜZERİNDEN ÖLÇÜ ALMA 
 

2.1. Çantanın Parçaları 
 

Çantalar, model özelliğine göre genel olarak şu parçalardan oluşmaktadır;(Resim 2.1) 

 

 Ön ve arka gövde 

 Sufle( körük) 

 Sap 

 Cep 

 Cep kapağı 

 

2.1.1. Ön ve Arka Gövde  
 

Genellikle geometrik şekillerden oluşan bir veya daha fazla parçanın birleşmesi ile 

çantanın en büyük yüzeyini oluşturan kısımdır.  

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 2.1: Çantanın parçaları 

2.1.2. Körük  
 

Çanta, cüzdan, cep telefon kılıfı, gibi saraciye ürünlerinde içine konulan eşyanın rahat 

alınmasını sağlamak ve ürüne estetik katmak amacıyla gövdenin üç çevresinde tek parça 

veya birden çok parça halinde geçirilen ara parçadır. Çantalar körüklü olabileceği gibi 

körüksüz de olabilir. 

 

2.1.3. Cep ve Cep Kapağı 
 

Saraciye ürünlerinde model özelliğine göre çeşitli yerlere yerleştirilmiş küçük eşyaları 

koymak için yapılmış torbaya cep denir. ( Resim 2.1) 

 

2.1.4. Sap 
 

Genellikle çanta bavul gibi ürünlerin üst, yan gibi kısımlarında bulunan, rahat tutmak 

ve taşımak için yapılmış çeşitli kalınlıkta ve uzunluktaki şerit şeklindeki kısımdır.Modele 

göre uzun, kısa, tek veya çift sap şeklinde yapılmaktadır.Çanta sapları deriden olabileceği 

gibi farklı malzemelerden de (boncuk, hasır, metal, tahta vb. ) yapılmaktadır. ( Resim 2.1) 

 

2.1.5. Resim Üzerinden Ölçü Alırken Dikkat Edilecek Noktalar 
 

 Ölçüsü alınmak istenen resimdeki modeli inceleyiniz. 

 Resimdeki model ölçü alınamayacak kadar küçükse fotokopi yoluyla 

büyütünüz. 

 Resimdeki modelin analizini yapınız. 
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 Örneğin; resimdeki modeli çıkarılmak istenen çanta, ön ve arka gövdesi 

dikdörtgenden oluşmuş tek parça körük ve iki adet kapaklı cepten meydana 

gelmiş ve cep kapağında aksesuarı bulunan ağzı fermuarlı ve fitilli kısa sapı 

olan bir çantadır, gibi.  

 Parçaları isimlendirip numaralandırınız. 

 Resimdeki çanta üzerine ölçme aracı koyarak yükseklik  ve genişlik ölçüsü 

alınız..(Resim 2.2 ve 2.3) 

 Yapılmak istenen ürünün tercihe göre genişlik ölçüsünü belirleyiniz(Örneğin, 

35 cm). 

 Orantı kurarak çantanın yüksekliğini bulunuz. 

 Resimde ölçüsü alınacak diğer parçalarında ölçüsünü alarak, diğer iş 

parçalarının(orantı yoluyla) gerçek ölçüsünü bulunuz. 

 Resim üzerinde bazı bölümlerde net ölçü alınamıyorsa hayali canlandırma yolu 

ile ölçülendirilir. 

 Almış olduğunuz ölçülerin orantılı ve istenilen ölçüye uygun olup olmadığını 

kontrol ediniz. 

 

Resim 2.2:Resim üzerinden çantanın genişlik ölçüsünün alınması 
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Resim 2.3:Resim üzerinden çantanın yükseklik  ölçüsünün alınması 

İstenilen yüksekliği bulmak için   =  
simdekiboy

eklikimdekiyüks

Re

Re
  =   

Gerçekboy

eklikGerçekyüks
 

 

Yükseklik    =       
7

4
   =     

35

X
         

 

4.35=140       
7

140
  = 20 dir. 

 

Aynı şekilde resim üzerindeki diğer parçaların da orantı kurarak istenen gerçek 

ölçüleri bulunur. 

 

2.2. Cüzdan Parçaları  
 

2.2.1.Gövde  
 

Cüzdanın dış yüzeyi gövde kısmıdır. 

 

2.2.2. İç Takım Parçaları 
 

Kağıt para konulan banknotluk, kredi kartlık, resimlik ve bozuk para bölmesinden 

oluşur.(Resim 2.4) 



 

 26 

 

Resim 2.4:Cüzdan gövde ve iç takım parçaları 

2.3. Kemer Parçaları 
 

2.3.1. Gövde 
 

Kemerin tokalıkla uç kısmı arasında kalan şerit halindeki ana parçasıdır. (Resim 2.5) 
 

2.3.2. Uçluk 
 

Bel ölçüsünden sonra gelen kısıma uçluk denir. Uç genellikle kavislidir. Modele göre 

çeşitleri vardır (Resim 2.5). Kemerde bulunan standart 5 deliğin 3. deliğine kadar olan kısmı 

uçluk olarak ifade edilir  
 

2.3.3. Köprü 
 

Kemerin uçluğunu tutan kısmıdır. Tokalık bölümüne yerleştirilir. Kemerin en 

boyutuna göre standart ölçülerde, gövdede kullanılan malzemeden yapılır. Bazen de toka ile 

köprü birleşiktir.Tekli olduğu gibi çift köprülü kemerler de vardır. Kemer bele geçirilip toka 

takıldıkdan sonra geri kalan uç kısmının sarkmaması için kemerin gövdesine geçirilmiş ince 

halkadır.(Resim 2.5) 

 

Resim 2.5:Kemerin Parçaları 
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2.3.4. Toka 
 

Kemeri bele tutturmak için kemik, plastik, metal gibi maddelerden yapılan; çeşitli 

şekilleri bulunan kemer parçasıdır. Dilli, dilsiz ve kancalı gibi çeşitleri vardır.( Resim 2.5) 

 

2.3.5. Tokalık 
 

Gövde parçasının toka takılacak bölümüdür.( Resim 2.5) Elle kesimde; toka yerine, 

toka sabitleyici zımba yerini tespit etmek amacı, ile kullanılır. Standart tokalık ölçüsü 10cm 

dir. Bel ölçüsüne tokalığın geri dönen 5cm si eklenerek gövde ölçülendirilir. Tokalık parçası 

içinde tokalık delikleri(4 delik), 2 tane köprü sabitlemeye yarayan köprü deliği bulunur.2 

tanedir(Bazı modellerde 1 tanedir.). 

 

Makineli kesimde standart kesim bıçakları ile çalışıldığı için kalıba gerek yoktur. 

 

Sadece modelci, seri üretim için tokalık kalıbını ayrıca çıkarır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki uygulama faaliyetini işlem basamaklarına uygun olarak yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Ölçüsünü almak istediğiniz resimdeki 

modeli inceleyiniz. 

 Resimdeki model ölçü alınamayacak 

kadar küçükse fotokopi yoluyla 

büyütünüz. 

 Resimdeki modelin analizini yapınız 

 Parçaları isimlendirip, numaralandırınız.  

 Resimdeki çanta üzerine ölçme aracı 

koyarak yükseklik  ve genişlik ölçüsü 

alınız.. 

 Yapılmak istenen ürünün tercihe göre 

genişlik ölçüsünü belirleyiniz.(Örneğin 35 

cm) 

 Orantı kurarak çantanın yüksekliğini 

bulunuz. 

 Resimde ölçüsü alınacak diğer parçaların 

da ölçüsünü alarak, diğer iş (orantı yol 

gerçek ölçüsünü bulunuz.(cep, kapak, 

körük sap gibi) 

 Resim üzerinde bazı iş parçalarının net 

ölçü alınamıyorsa hayali canlandırma yolu 

ile ölçülendiriniz. 

 Bulmuş olduğunuz gerçek ölçüleri 

kullanarak bir kalıbını çıkarınız. 

 

 

 Resimdeki modeli dikkatli olarak 

inceleyiniz. 

 Resimi kolay ölçü alabileceginiz boy da 

büyütünüz. 

 Model analizini yaparken her bir iş 

parçasının özelliklerini (şeklini, 

büyüklüğünü, aksesuarlarını montaj, 

kapak körük gibi)kavrayınız. 

 Analizini yaptığınız parçaları 

isimlendirip numaralandırınız.    

 Ölçme aracınızı 0 noktasından 

başlayarak kullanınız. 

 Size verilen genişlik ölçüsünü 

unutmayınız. 

 Resimdeki ölçüleri dikkate alarak 

gerçek ölçüyü bulunuz. 

 Her iş parçasını ölçülendirirken önce 

resim üzerinden ölçüyü alınız. Sonra 

orantı yoluyla gerçek ölçülerini bulunuz. 

 Resimde ölçülendiremediğiniz kısımlar 

varsa hayalinizde canlandırma yaparak 

tahmini bir ölçü ile orantılayınız. 

 Gerçek ölçülerinizden hareket ederek 

kalıbınızı oluşturup istenilen ölçülerde 

ve orantıda olup olmadığını kontrol 

adiniz. 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Uygulama testi sonucunda aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler 

için Evet, kazanmadığınız için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz.  
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Ölçüsü almak istediğiniz resimdeki modeli, ayrıntılı 

olarak incelediniz mi? 
  

2. Resimdeki modeli ölçü alabileceğiniz kadar büyüttünüz 

mü? 
  

3. Resimdeki modelin ayrıntılı olarak analizini yaptınız mı?   

4. Parçaları isimlendirip parçaların adet sayısını doğru 

yazdınız mı? 
  

5. Resim üzerinden iş parçalarının ayrı ayrı genişlik ve 

yükseklik ölçülerini aldınız mı? 
  

6. Gerçek yükseklik ölçüsünü buldunuz mu?   

7. Diğer parçaların da gerçek ölçüsünü buldunuz mu?(cep, 

cep kapağı, körük, sap gibi) 
  

8. Resimde ölçülendirilemeyen kısımları hayalinizde 

canlandırarak yaklaşık bir ölçülendirme yapabildiniz mi? 
  

9. Gerçek ölçüleri kullanarak bir kalıp çıkardınız mı?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirmeye” geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 
1. (   ) Çantalarda körük mutlaka bulunmalıdır. 

 

2. (   ) Resim üzerinden ölçü alınıp gerçek ölçü orantı yoluyla bulunur. 

 

3. (   ) Cüzdan iki kısımdan oluşmaktadır. 

 

4. (   ) Dil kemerde köprüyü takmak için kullanılır. 

 

5. (   ) Sapın görevi ürüne estetik katmaktır. 

 

DEĞERLENDİRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

Saraciye ürünlerindeki standartları öğrenecek ve standartlara uygun ölçülendirme 

yapabileceksiniz. 

 

 
 

 Çevrenizdeki saraciye ürünleri satan mağazaları ve üretim yapan işletmeleri 

gezerek Saraciye ürünlerindeki standart ölçüler hakkında bilgi edinip 

dosyalayınız. Bilgilerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

3. STANDART ÖLÇÜ SİSTEMLERİ 
 

Saraciye tasarımında malzeme seçimi kadar tasarımı yapılacak ürünlerin standart 

ölçüleri de önemlidir. Örneğin, 100 cm boyundaki bir kemerin 40 bedeni göstermesi gibi, 

ürünün cinsine göre standart ölçülere dikkat ederek tasarım yapılmalıdır.   

 

Standart: “Belirli bir tipe göre yapılmış”,”belirli ölçülere, kurallara uygun” olarak 

tanımlanmaktadır. Standardı kısaca, ürün ve hizmetlerin özelliklerini ve esaslarını belirten 

teknik metin olarak tanımlamak mümkündür. 

 

3.1. Kemer Beden Ölçü Standartları 
 

Kemer boy ölçüsü  Kemer beden ölçüsü 

100 cm.  40 

105 cm. 

 

42 

110 cm. 44 

115 cm. 46 

120 cm. 48 

125 cm. 50 

130 cm. 52 

135 cm. XL 

140-150 cm. XXL 

Tablo 3.1 

 

Erkek için: En 3-3.5 cm (Klasik erkek kemeri ) 

Bayan için: Standardı yoktur 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

AMAÇ 
 

ARAŞTIRMA 
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Resim 3.1:Bayan kemeri 

 

Resim 3.2 Erkek kemeri 

Kemer uçluk  delik arası mesafe 10 cm delikler arası mesafe 2.5-3 cm'dir. Kemer dil 

parçasının standardı yoktur. 2 cm olarak kabul edilebilir. Klasik erkek kemeri ölçü 

alındığında tokalık 5 cm katlanmış hali kabul edilir. Kemerler yılın modasına göre değişiklik 

gösterebilir. Yapacağınız ürüne uygun bir ölçü formu hazırlamak sonraki aşamalarda size 

kolaylık sağlayacaktır. 
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Aşağıdaki gibi ölçü tablosu oluşturabilirsiniz. 

 

MODELE GÖRE BOŞ ÖLÇÜ FORMU 
 

 BOY EN     

Bel ölçüsü   

Uçluk   

Tokalık   

Köprü   

Kemer tokası   

Dil yuvası   

Delikler   

GÖVDE   

Tablo 3.2 Ölçü Formu 

MODELE GÖRE ÖLÇÜ FORMU 
 

Kemere parçaları Boy En 

Gövde 105cm 3,7cm 

Uçluk 15cm 3,7cm 

Toklaık 10cm 37,cm 

Köprü 10cm 1cm 

Dil yuvası 2cm 1,5cm 

Toka 4cm 4cm 

Fire payı 0,2cm 0,2cm 

Delikler arası mesafe 2,5-3cm Yerine göre değişiklik göstermektedir. 

Tablo 3.3 Model Ölçü Formu 

Mm cinsinde ölçülendirdiğiniz ölçü parçaları tablo içine yerleştirilerek ölçü tablosu 

oluşturulur. Ölçü tablosu kemerin en fazla dikkat edilmesi gereken bölümüdür. Hata kabul 

etmez. Eğer ölçümleri yanlış geçirirseniz veya yanlış ölçülendirirseniz, daha sonra 

yapacağınız faaliyetlerinde başarılı olmazsınız. 

 

Kalıp, kesim ve kenar düzeltme faaliyetlerinde ölçü tablosuna sık sık geri dönülecek, 

ölçümlerin kontrolü ölçü formuna göre yapılacaktır. 

 

Sonraki faaliyetlerdeki hata düzeltme, ölçü tablosundaki kadar kolay olmamaktadır. 

Bazen hata düzeltilemez, kemer iptal edilir. Bu da maliyeti etkiler. 

 

Ölçümün maliyetteki etkisini aza indirmek amacıyla özellikle kemer yapımında, 

standart ölçülerde kalıplar oluşmuş, makineler üretilmiştir. 
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3.2. Evrak Çantası Ölçü Standartları 
 

Evrak çantası, iki veya daha fazla bölmeden oluşan işlem görmüş veya görecek 

evrakların taşınması için kulanılan eşyadır. Evrak çantasında A4 kâğıdı ve doysa 

büyüklükleri göz önüne alınarak ölçülendirme yapmaya dikkat edilir. Evrak çantalarının 

küçük, orta, büyük gibi boyları mevcuttur.(Resim 3.3) 

 

Resim  3.3:Evrak çantası 

Evrak çantalarında modele göre genellikle aşağıdaki uzunluk, genişlik ve derinlik 

ölçüleri uygulanmaktadır.(Tablo 3.2) 

 

Genişlik ölçüsü Uzunluk ölçüsü Derinlik ölçüsü 

42 cm 32 cm 15 cm 

42 cm 35 cm 12 cm 

40 cm 27 cm 10 cm 

18 cm 24 cm 8 cm 

Tablo 3.4 Evrak çantası ölçüleri 

3.3. Cüzdan Ölçü Standartları 
 

Cüzdan boy ölçülerinde bir sınır yoktur. Banknot kısmında 21 cm ölçü olarak 

uygulanmaktadır. Kartvizitlikte 8x10 cm ölçülendirme yapılmaktadır (Şekil 3.1).Bozuk para 

bölmesi, erkek- bayan çeşitlerine göre değişiklik göstermektedir. Ayrıca bozuk para 

cüzdanları modeline göre ölçülerde değişiklik göstermektedir.(Resim 3.4) 
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Resim 3.4: Cüzdan çeşitleri 

 

Şekil  3.1:Kartvizitlik çizimi 

3.4. Pasaportluk 
 

Yabancı ülkelere gidecek olanlara yetkili kuruluşlarca verilen belgeleri saklamak ve 

muhafaza etmek amacıyla genellikle deriden yapılmış kılıf olarak tanımlanmaktadır. 

Pasaportlukta, standart olması dolayısıyla şu ölçüler uygulanmaktadır.(Resim 3. 5) 

 

En: 10 cm 

Boy: 13-14 cm 

 

Resim  3.5:Pasaportluk 
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3.5. Kredi Kartlığı 
 

İçerisinde kredi kartlarını muhafaza etmek amacıyla defter şeklinde yapılmış deri 

kılıftır.(Resim 3.6) 

 

Kredi kartları ölçüleri standarttır.  

En: 8 cm 

Boy: 10 cm olarak ölçülendirme yapılır. 

 

Asgari ölçü olarak gösterilen bu ölçüler, değişiklik gösterebilir. 

 

Resim 3.6:Kredi kartlığı 

3.6. Dikiş Payı Standartları 
 

Saraciye ürünlerinde dikiş payı, uluslararası saraciye ürünlerinde 0,5-1 cm arasındadır. 

Deri ve saraciye ürününün cinsine göre değişiklik göstermektedir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki uygulama faaliyetini işlem basamaklarına uygun olarak yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çizim için gerekli olan araç ve gereçleri 

hazırlayınız. 

 Kemerde kullanacağınız ölçüleri tespit 

ediniz. 

 Kemer boy ölçüsünde standart bel 

ölçülerini kullanınız. 

 Uçluk ölçüsü çıkarınız. 

 Tokalık ölçüsü çıkarınız. 

 Köprü dil yuvası ve köprü yuvasınının 

ölçüsünü çıkarınız. 

 Toka, ölçülerini çıkarınız. 

 Fire paylı ölçüyü çıkarınız. 

 Delikler arasındaki mesafeyi belirletiniz. 

 Ölçülerinizi hazırladığınız tablo üzerine 

yerleştiriniz. 

 Uygun ölçme araçlarını seçmeye dikkat 

ediniz. 

 Standart ölçüleri kullanınız. 

 Ölçü alırken ölçü aletlerini doğru 

kullanmaya özen gösteriniz. 

 Tablonuzu hazırlarken işlem 

basamaklarını dikkate alarak sıralama 

yapınız. 

 Ölçülerinizi tablo üzerine kaydırmadan 

yazınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ  
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KONTROL LİSTESİ 
 

Uygulama testi sonucunda aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler 

için Evet, kazanmadığınız için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz.  

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Çizim için gerekli olan araç ve gereçleri hazırladınız 

mı? 
  

2. Kemerde kullanacağınız ölçüleri tespit ediniz mi?   

3. Kemer boy ölçüsünde standart bel ölçülerini 

kullandınız mı? 
  

4. Uçluğu ölçülendirdiniz mi?   

5. Tokalık ölçüsünü aldınız mı?   

6. Köprü dil yuvası ve köprü yuvasınının ölçüsünü 

aldınız mı? 
  

7. Tokalık ölçüsünü dikkate alarak toka ölçülerini 

belirlediniz mi? 
  

8. Delikler arasındaki mesafeyi belirlettiniz mi?   

9. Ölçülerinizi hazırladığınız tablo üzerine yerleştiriniz 

mi? 
  

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirmeye” geçiniz. 

. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

.  

1. (   ) Ürün ve hizmetlerin özelliklerini ve esaslarını belirtmeye standart denir. 

 

2. (   ) Klasik erkek kemerinde en ölçüsü 3-35,olarak alınır. 

 

3. (   ) Kemer ölçüleri  5’er cm büyür. 

 

4. (   ) Dikiş payı standartları 0.5-1.5cm arasında değişir. 

 

5. (   ) Cüzdan boy ölçüsünde bir standart yoktur. 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Tabii ve suni deriden ayakkabı ve giysi dışında çeşitli kullanım ve süs eşyası üreten 

bir sanayi dalı aşağıdakilerden hangisidir. 
A) Tekstil 

B) Deri Giyim 

C) Saraciye 

D) Kemer 

 

2. Aşağıdaki ürünlerden hangisi Saraciye ürünü değildir. 

A) Çanta  

B) Kemer 

C) Cüzdan  

D) Ayakkabı 
 

3. Aşağıdakilerden hangisi saraciye ölçülendirme aracı değildir. 

A) Pergel 

B) Cetvel 

C) Mezura 

D) Kumpas 

 

4. Aşağıdakilerden  hangisi çantanın parçalarından değildir? 

A) Sap 

B) Uçluk 

C) Körük 

D) Cep 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi çantaya hacim vermek için kullanılan parçadır? 

A) Sap 

B) Cep 

C) Toka 

D) Körük 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi  cüzdanın parçalrındandır? 

A) Gövde 

B) Körük 

C) İç takum parçalrı 

D) Hepsi 

 

7. Kemer uçluk  delikler arası mesafe ne kadar olmalıdır. 

A) 10 cm 

B) 2,5-3 cm 

C) 5cm 

D) 8cm 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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8. Standart ölçüsü olan ürün aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Bayan çanta 

B) Anahtarlık 

C) Pasaportluk 

D) Cep telefonu 

 
DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ 1’ İN CEVAP ANAHTARI 

 

1- Doğru 

2- Yanlış 

3- Yanlış 

4- Yanlış 

5- Yanlış 

6- Doğru 

7- Yanlış 

8- Yanlış 

9- Yanlış 

10- Yanlış 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1- Yanlış 

2- Doğru 

3- Doğru 

4- Yanlış 

5- Yanlış 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1- Doğru 

2- Doğru 

3- Doğru 

4- Yanlış 

5- Doğru 

ÖNERİLEN KAYNAKLAR 
MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI 

 

1. C 

2. D 

3. A 

4. B 

5. D 

6. D 

7. B 

8. C 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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