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ÖNSÖZ
Kesimci (Deri/Kürk Hazır Giyim) ( Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik
Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Mesleki Yeterlilik, Sınav ve
Belgelendirme Yönetmeliği” hükümlerine göre hazırlanmıĢtır.
Yeterlilik taslağı, 21.05.2012 tarihinde imzalan iĢbirliği protokolü ile görevlendirilen Ġstanbul
Deri ve Deri Mamulleri Ġhracatçıları Birliği (ĠDMĠB) tarafından hazırlanmıĢtır. Hazırlanan
taslak hakkında sektördeki ilgili kurum ve kuruluĢların görüĢleri alınmıĢ ve görüĢler
değerlendirilerek taslak üzerinde gerekli düzenlemeler yapılmıĢtır. Nihai taslak MYK Tekstil,
Hazır Giyim, Deri Sektör Komitesi tarafından incelenip değerlendirildikten ve Komitenin
uygun görüĢü alındıktan sonra, MYK Yönetim Kurulunun 26/12/2012 tarih ve 2012/98 sayılı
kararı ile onaylanarak Ulusal Yeterlilik Çerçevesine (UYÇ) yerleĢtirilmesine karar verilmiĢtir.
Yeterliliğin hazırlanması, görüĢ bildirilmesi, incelenmesi ve doğrulanmasında katkı sağlayan
kiĢi, kurum ve kuruluĢlara görüĢ ve katkıları için teĢekkür eder, yararlanabilecek tüm
tarafların bilgisine sunarız.

Mesleki Yeterlilik Kurumu

[12UY0113-4] Kesimci (Deri/Kürk Hazır Giyim) (Seviye 4)

Yayın Tarihi:26/12/2012 Rev. No:00

GĠRĠġ
Ulusal yeterliliğin hazırlanmasında, sektör komitelerinde incelenmesinde ve MYK Yönetim
Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe konulmasında temel ölçütler Mesleki Yeterlilik,
Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliğinde belirlenmiĢtir.
Ulusal yeterlilikler aĢağıdaki unsurları içermektedir;
a)Yeterliliğin adı ve seviyesi,
b)Yeterliliğin amacı,
c)Yeterliliğe kaynak teĢkil eden meslek standardı, meslek standardı birimleri/görevleri
veya yeterlilik birimleri,
ç)Yeterlilik sınavına giriĢ için aranan Ģartlar,
d)Yeterlilik birimleri bazında öğrenme çıktıları ve baĢarım ölçütleri,
e)Yeterliliğin kazanılmasında uygulanacak ölçme, değerlendirme ve değerlendirici
ölçütleri
f)Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, yenilenme Ģartları, belge sahibinin gözetimine
iliĢkin Ģartlar,
g)Yeterliliği geliĢtiren kurum/kuruluĢ ve doğrulayan Sektör Komitesi.
Ulusal yeterlilikler ulusal meslek standartları ve/veya uluslararası meslek standartları esas
alınarak oluĢturulur.

Ulusal yeterlilikler;


Örgün ve yaygın eğitim ve öğretim kurumları,



YetkilendirilmiĢ belgelendirme kuruluĢları,



Kuruma yetkilendirme ön baĢvurusunda bulunmuĢ kuruluĢlar,



Ulusal meslek standardı hazırlamıĢ kuruluĢlar,



Meslek kuruluĢları ile bunların müĢterek çalıĢmasıyla oluĢturulur.
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[12UY0113-4] KESĠMCĠ (DERĠ/KÜRK HAZIR GĠYĠM) (SEVĠYE 4)
ULUSAL YETERLĠLĠĞĠ
1

YETERLĠLĠĞĠN ADI

KESĠMCĠ ( DERĠ/KÜRK HAZIR GĠYĠM)

2

REFERANS KODU

12UY0113-4

3

SEVĠYE

4

4

ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKĠ
YERĠ

ISCO 08: 7532

5

TÜR

-

6

KREDĠ DEĞERĠ

-

A)YAYIN TARĠHĠ

26.12.2012

B)REVĠZYON NO

00

C)REVĠZYON TARĠHĠ

-

7

Bu yeterlilik, Kesimci (Deri/Kürk Hazır
Giyim) (Seviye 4) mesleğinde iĢin eksiksiz,
kaliteli, verimli ve geliĢtirilerek iĢ sağlığı ve
güvenliği kurallarına uygun yerine getirilmesi
amacına yöneliktir.

8

AMAÇ

Örgün veya yaygın eğitim elde edilen
yeterlilikler ile öğretim sonrasında veya
çalıĢma hayatı içinde edinilen yeterliliklerin
de belgelendirilerek deri/kürk hazır giyim
sektöründe yetkin bir iĢgücü oluĢturması
esastır.
Deri/kürk hazır giyimsektöründe üretim
aĢamalarını ve kullanılan malzemelerin teknik
özelliklerini bilen ve yerinde uygulayan
elemanların üretimde verimlilik ve standart
sağlayabilmeleri
amacıyla
Kesimci
(Deri/Kürk Hazır Giyim) (Seviye4) ulusal
yeterliliği hazırlanmıĢtır.

9

YETERLĠLĠĞE KAYNAK TEġKĠL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I

Kesimci ( Deri/ Kürk Hazır Giyim) ( Seviye4) Ulusal Meslek Standardı 11UMS0128–4
10

YETERLĠLĠK SINAVINA GĠRĠġ ġART(LAR)I

11

YETERLĠLĠĞĠN YAPISI

-

11-a) Zorunlu Birimler
12UY0113-4/A1 Kalite, ĠĢ sağlığı ve Güvenliği Ġle Çevre Güvenliği
12UY0113-4/A2 Kesim ĠĢlemleri
12UY0113-4/A3 Kesim Sonrası ĠĢlemler
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11-b) Seçmeli Birimler
11-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve Ġlave Öğrenme Çıktıları
Sınav ve Belgelendirme için baĢvuran adayın mesleki yeterliliğini belgeleyebilmesi için A1, A2, A3
Birimlerinin tümünde baĢarılı olması gerekir.
12

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME

Ölçme ve değerlendirme, birimlerde tanımlanan tüm baĢarım ölçütlerini karĢılayacak Ģekilde iki farklı
aĢamada yapılır.
1. AĢama Teorik Bilgi Sınavı
2. AĢama Performans Sınavı (Uygulama Sınavı)
Performans sınavına girebilmesi için aday, tüm birimlerin teorik sınavlarından baĢarılı olması gerekir.
Belge almaya hak kazanabilmek için aday, tüm birimlerin teorik ve performans sınavlarından baĢarı
sağlamalıdır.
Sınav sonuçlarının geçerlilik süresi sınav tarihinden itibaren 1 yıldır. Aday herhangi birim/aĢamadan
baĢarı sağlayamazsa bu süre içerisinde baĢarısız olduğu birim/aĢamadan yeniden sınava girme hakkına
sahiptir.
Aday 1 yıl içerisinde her iki aĢamanın tüm birimlerinden baĢarı sağlayamazsa 2. yıldan itibaren her iki
aĢamanın tüm birimlerinden de sınava tabi tutulur.
TEORĠK BĠLGĠ SINAVI
Adayın baĢarısı ilgili birimin ölçme değerlendirme bölümünde belirtilen ölçütleri sağlama düzeyine göre
değerlendirilir.
Sınav soruları, teorik sınav kapsamında, ölçülmesi öngörülen tüm öğrenme çıktılarını ve baĢarım
ölçütlerini ölçebilecek ve Ek-2’de yer alan Bilgi ve AnlayıĢ kriterlerinin tamamını kapsayacak Ģekilde
yapılır.
PERFORMANS SINAVI (UYGULAMA SINAVI)
Uygulama gerçek çalıĢma ortamında veya gerçeğe yakın kontrollü ortamda gerçekleĢtirilir. Değerlendirme
her birimin baĢarım ölçütlerini kapsayan kontrol listeleri ile yapılır. Yeterliliği baĢarıyla tamamlayabilmek
için aday EK- 2 de yer alan baĢarım ölçütlerini yapabildiğine dair kanıtları sunmalıdır. A1, A2, A3,
Yeterlilik biriminin uygulama sınavı Deri (Zig) veya kürklü deri materyallerinden bir tanesi ile yapılır.
Uygulama gerçek çalıĢma ortamında veya gerçeğe en yakın benzeri Ģartları taĢıyan ortamda Kesimci
(Deri/Kürk Hazır Giyim) tarafından baĢarım ölçütlerine iliĢkin kanıtların sunulması ile gerçekleĢtirilir.
Kesimci ( Deri/Kürk Hazır Giyim) (Seviye 4)
yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi belgenin
13 BELGE GEÇERLĠLĠK SÜRESĠ
düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.
Aday,
Mesleki
Yeterlilik
Belgesi’nin
geçerlilik süresi içinde en az 1 kez Sınav ve
14 GÖZETĠM SIKLIĞI
Belgelendirme KuruluĢu tarafından denetime
tabi tutulur.
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Belge geçerlilik süresi sonunda Belgelendirme
KuruluĢu tarafından belge yenileme amaçlı
gözetim yapılır. Adayların Kesimci (Deri/Kürk
Hazır Giyim) olarak 2 yıl çalıĢtığını

15

BELGE YENĠLEMEDE UYGULANACAK
ÖLÇME- DEĞERLENDĠRME YÖNTEMĠ

belgeleyebilmesi ve yeterlilikte değiĢiklik
veya revizyon yapılmamıĢ olması halinde bu
gözetimlerde
performansları
olumlu
değerlendirilen kiĢilerin belgeleri sınava gerek
kalmaksızın beĢer yıl daha uzatılır.
Gözetimde baĢarısız olan veya çalıĢmasını
belgeleyemeyen adaylar için performans
sınavı tekrarlanır.

16
17
18

YETERLĠLĠĞĠ GELĠġTĠREN
KURULUġ(LAR)
YETERLĠLĠĞĠ DOĞRULAYAN SEKTÖR
KOMĠTESĠ
MYK YÖNETĠM KURULU ONAY TARĠHĠ
VE SAYISI
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[12UY0113-4/A1] Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠLE ÇEVRE GÜVENLĠĞĠ
YETERLĠLĠK BĠRĠMĠ
1

YETERLĠLĠK BĠRĠMĠ ADI

ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Ġle Çevre Güvenliği

2

REFERANS KODU

12UY0113-4/A1

3

SEVĠYE

4

4

KREDĠ DEĞERĠ

-

A)YAYIN TARĠHĠ

26.12.2012

B)REVĠZYON NO

00

C)REVĠZYON TARĠHĠ

-

5

6
YETERLĠLĠK BĠRĠMĠNE KAYNAK TEġKĠL EDEN MESLEK STANDARDI
Kesimci ( Deri / Kürk Hazır Giyim) (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı 11UMS0128–4
7
ÖĞRENME ÇIKTILARI
Öğrenme Çıktısı 1: ĠĢ sağlığı ve güvenliği kurallarını bilir ve uygular.
BaĢarım Ölçütleri
1.1: Mesleğe özgü iĢ sağlığı ve güvenliği kurallarını yasalara uygun ve doğru bir Ģekilde uygular.
1.2: ĠĢ yerinde karĢılaĢılabilecek tehlikeleri belirlemede etkindir.
1.3: Acil durum ve kazalarda ilgili personel ve acil hizmet birimlerini bilgilendirme prosedürünü bilir.
1.4: Acil durum ve kazalarda temel ilk yardım kurallarını bilir ve uygular.
1.5: KiĢisel koruyucu donanımları iĢe uygun olarak kullanır.
1.6: Gerekli koruma ve müdahale araçlarını ĠSG kurallarına uygun kullanır.
Öğrenme Çıktısı 2: Çevre güvenlik önlemlerini bilir ve uygular.
BaĢarım Ölçütleri
2.1: Yapılan iĢin gereğine uygun çevre koruma önlemlerini etkin bir Ģekilde uygular.
2.2: Doğal kaynakların tüketimini etkin bir Ģekilde kontrol eder.
2.3: Çevresel risklerin azaltılması için ilgili güvenlik önlemlerini belirlemede etkindir.
2.4: Çevresel risklerin azaltılması için ilgili güvenlik önlemlerini etkin bir Ģekilde uygular.
8
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
8 a) Teorik Sınav
Çoktan seçmeli soru sistemi kullanılır. A1 birimi için en az 10 soru sorulur. Her soru eĢit puanlı olup,
cevap anahtarı üzerinden değerlendirilir. YanlıĢ cevaplar dikkate alınmayıp değerlendirme doğru cevaplar
üzerinden yapılır. Adayın baĢarılı sayılabilmesi için en az 60/100 puan alması gerekir. Soru baĢına sınav
süresi en az 1 dakikadır. Sınav kapalı kitap usulü gerçekleĢtirilir. Teorik bilgi soruları belirlenen tüm
baĢarım ölçütlerini karĢılar. Teorik sınav soruları iĢ gerçekleĢtirilirken değerlendirici tarafından sözlü
olarak adaya sorulabilir veya sınav yeterli sayıda gözetmen eĢliğinde sınıf ortamında kağıt üzerinde
gerçekleĢtirilir.
8 b) Performansa Dayalı Sınav
Performansa sayalı sınav tüm baĢarım ölçütlerini kapsayacak bir uygulama senaryosu içerisinde
gerçekleĢtirilir. A1 Birimi için ayrı bir performansa dayalı sınav yapılmayacak, baĢarım ölçütleri A2 ve
A3 birimlerinin performansa dayalı sınavları esnasında değerlendirilecektir. Performansa dayalı sınavdan
baĢarılı sayılması için adayın 70/100 puan alması ve belirlenmiĢ kritik eylem basamaklarının tümünden
baĢarılı olması gereklidir.
8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye ĠliĢkin Diğer KoĢullar
-
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[Referans Kodu] ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Güvenliği

9
10
11

YETERLĠLĠK BĠRĠMĠNĠ GELĠġTĠREN
KURUM/KURULUġ(LAR)
YETERLĠLĠK BĠRĠMĠNĠ DOĞRULAYAN
SEKTÖR KOMĠTESĠ
MYK YÖNETĠM KURULU ONAY TARĠHĠ ve
SAYISI
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EKLER
EK 1: ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Güvenliği Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen
Eğitime ĠliĢkin Bilgiler
1. Meslekle ilgili terimler, simgeler, kısaltmalar ve temel kavramlar
2. Meslekle ilgili araç, gereç, donanım ve malzeme bilgisi.
3. Mesleğin uygulandığı çalıĢma koĢulları ve iĢ sağlığı ve güvenliği mevzuatı bilgisi
4. ĠĢçi, ĠĢ güvenliği, kaza önlemleri, (KD)ler
a.
ĠĢ güvenliği talimatları
b.
Kaza önleme talimatları
c.
KiĢisel Koruyucu Donanımlar (KKD) ler
d.
Muhtelif makinelerdeki koruma önlemleri
e.
Kaza durumundaki davranıĢ
f.
Üretimin çevre için oluĢturduğu tehlikeler
5. Temel Ġlk yardım Bilgisi
6. Çevre ve Çevreyi Koruma Bilgisi
a.
Çevre, Çevre kirliliği
b.
Ekoloji, ekolojik denge
c.
Atık bilgisi
d.
Çevre ve çevreyi koruma
e.
Deri iĢlenti sektörünün yol açtığı çevre sorunları
f.
Su, toprak, hava ve gürültü kirliliği
g.
Doğal kaynakların verimli kullanımı
7. Kalite Yönetim Sistemi Temel Kavramlar ve Tanımlar
EK 2: ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Güvenliği Yeterlilik Biriminde Belirtilen Değerlendirme Araçları Ġle
Ölçülen BaĢarım Ölçütlerine ĠliĢkin Tablo
YETKĠNLĠKLER
UMS
BÖ

UY
BÖ

A.1.5

1.5

A.1-4

1.4

A.2-1

2.1

A.2-2

2.2

A1

A2

A-BECERĠ
Yeterliliği baĢarıyla tamamlayabilmek için aday aĢağıdakileri yapabildiğine dair
kanıtları sunmalıdır:
KiĢisel koruyucu donanımları iĢe uygun olarak kullanır.
*
Acil durum ve kazalarda temel ilk yardım kurallarını uygular.

*

Yapılan iĢin gereğine uygun çevre koruma önlemlerini etkin bir Ģekilde uygular.

*

Doğal kaynakların tüketimini etkin bir Ģekilde kontrol eder.

*

(*) Yetkinliğin kanıtlanması için başarılı olunması zorunlu olan başarım ölçütleridir.
UMS
BÖ

UY
BÖ

A.1-1

1.1

A.1-2

1.2

A.1-3

1.3

B1

B-BĠLGĠ ve ANLAYIġ
Yeterliliği baĢarıyla tamamlayabilmek için aday aĢağıdakileri bildiğine ve
anladığına dair kanıtları sunmalıdır:
ĠĢyerine özgü iĢ sağlığı ve güvenliği kurallarını yasalara uygun ve doğru bir
Ģekilde bilir.
ĠĢ yerinde karĢılaĢılabilecek tehlikeleri belirlemede etkindir.
Acil durum ve kazalarda ilgili personel ve acil hizmet birimlerini bilgilendirme
prosedürünü bilir.
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A.1-4

1.4

Acil durum ve kazalarda temel ilk yardım kurallarını bilir

A.1-3

1.5

ĠĢe uygun kiĢisel koruyucu donanımları ve doğru kullanmayı bilir.

A1.4

1.6

Gerekli koruma ve müdahale araçlarını ĠSG kurallarına uygun kullanmayı bilir.

A1.4

2.1

A.2-1

2.2

Doğal kaynakların tüketimini etkin bir Ģekilde kontroletmesi gerektiğini bilir.

A2-3

2.3

A.2-2

2.4

Çevresel risklerin azaltılması için ilgili güvenlik önlemlerini belirlemede
etkindir.
Çevresel risklerin azaltılması için ilgili güvenlik önlemlerini etkin bir Ģekilde
uygulamayı bilir.

B2

Yapılan iĢin gereğine uygun çevre koruma önlemlerini bilir.

©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012

ULUSAL YETERLĠLĠK

2

[12UY0113-4/A2] Kesim ĠĢlemleri

Yayın Tarihi:26/12/2012 Rev. No:00

[12UY0113-4/A2] KESĠM ĠġLEMLERĠ YETERLĠLĠK BĠRĠMĠ
1

YETERLĠLĠK BĠRĠMĠ ADI

Kesim ĠĢlemleri

2

REFERANS KODU

12UY0113-4/A2

3

SEVĠYE

4

4

KREDĠ DEĞERĠ

-

A)YAYIN TARĠHĠ

26.12.2012

B)REVĠZYON NO

00

C)REVĠZYON TARĠHĠ

-

5
6

YETERLĠLĠK BĠRĠMĠNE KAYNAK TEġKĠL EDEN MESLEK STANDARDI

Kesimci ( Deri / Kürk Hazır Giyim) (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı 11UMS0128–4
7

ÖĞRENME ÇIKTILARI

Öğrenme Çıktısı 1: Kesim talimatını inceler.
BaĢarım Ölçütleri
1.1: Birim yöneticisinden üretim planını alır.
1.2: Model bilgilerini kesim talimatına göre inceler.
1.3: Kesim talimatına göre üründe kullanılacak deri çeĢidini inceler.
1.4: Kesim talimatına göre keseceği deri adedini inceler.
1.5: Kesim talimatına göre keseceği derilerin ayak hesabı bilgilerini inceler.
Öğrenme Çıktısı 2: ÇalıĢma ortamını, araç, gereç ve ekipmanı hazırlar.
BaĢarım Ölçütleri
2.1: ÇalĢma ortamını iĢe uygun Ģekilde temizler ve düzenler.
2.2: Malzeme ve ürünlerin korunması için önlemleri alır.
2.3: Keseceği deri/kürke uygun kesici aleti belirler (maket bıçağı, jilet, bıçak gibi).
2.4: Kullanacağı kesici alette paslanma, kırılma gibi kontrolleri yapar ve eksiklerini giderir.
2.5: Kesim araçlarını kullanım ve emniyet kurallarına uygun kullanıma hazırlar.
2.6: Keseceği deri/kürke uygun diğer araç, gereç ve ekipmanlarını kontrol eder ve eksikleri giderir.
Bağlam: Teknik föydeki kesim talimatları.
Öğrenme Çıktısı 3: Model ürünü ve model çizimine göre kalıp parçalarını inceler.
BaĢarım Ölçütleri
3.1: Kesim yapacağı ürün hakkında bilgi edinmek için modeli inceler.
3.2: Kesim yapacağı ürün hakkında detaylı bilgi edinmek için model üzerindeki parça, yer ve sayıları
inceler.
3.3: Kesim yapacağı üründe model ile ilgili kritikleri inceler.
3.4: Model çizimini model ile karĢılaĢtırır.
3.5: Tespit ettiği farklılıkları birim yöneticisine bildirir
3.6: Modelin kalıp parçalarını bütünü oluĢturacak Ģekilde kesim masası üzerine dizerek inceler.
3.7: Modelin ön, arka beden, kol ve diğer kalıplarını ve birbirine uyumunu inceler.
3.8: Kalıp parçalarını model ile karĢılaĢtırır.
3.9: Kalıp üzerindeki yazı ve iĢaretleri model çizimine göre inceler.
Bağlam: Teknik föydeki kesim talimatları.
Öğrenme Çıktısı 4:Model ürününü ve model çizimi ne göre deri/kürkü inceler.
BaĢarım Ölçütleri
4.1: Asortiden gelen deri/kürk kanatlarının modele uygunluğunu inceler.
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4.2: Model için gerekli olan parça adedinin tam olup olmadığını inceler.
4.3: Deri/kürk kanatlarının kesim talimatında belirtilen ayak hesabında olup olmadığını inceler.
4.4: Kesim talimatına göre rengi onaylı deri/kürk olup olmadığını inceler.
4.5: Renk asortisini deride tek, kürkte çift yönlü inceler.
4.6: Kesim talimatına göre finisajı onaylı deri/kürk olup olmadığını inceler.
4.7: Deri/kürk kalınlığının modele uygunluğunu ve kalınlık asortisini inceler.
4.8: Cilt hatalarını deride tek, kürkte çift yönlü inceler.
4.9: Kürkte tüy asortisini inceler.
4.10: Yaka, klapa ve manĢet için ayrı deri/kürk parçalarının olup olmadığını inceler.
4.11: Model, kalıp ve deri/kürkteki hata ve eksikleri tespit eder.
4.12: Tespit ettiği hata ve eksiklikleri birim yöneticisine bildirir ve düzeltilmesini sağlar.
Bağlam: Teknik föydeki kesim talimatları.
Öğrenme Çıktısı 5: Kesim planı yapar.
BaĢarım ölçütleri
5.1: Modele göre hangi parçada hangi kalıbı kullanacağını en verimli Ģekilde tespit eder.
5.2: Kesim yapacağı parça üzerindeki hata kaçarlarını belirler.
5.3: Kanat üzerinde hataları tespit eder.
5.4: Tespit ettiği hataların üzerini gümüĢ kalemle iĢaretler.
Öğrenme Çıktısı 6:Kalıbı deri/kürk üzerine yerleĢtirir.
BaĢarım ölçütleri
6.1: Öncelikli kesim kalıplarını ve kalıba uygun deri/kürk kanatlarını belirler.
6.2: Kanat üzerindeki hataları, abrajı ve esneme yönünü dikkate alarak minimum fire verecek Ģekilde
uygun kalıbı yerleĢtirir.
6.3: 6.3:Kürk kanat üzerine kalıbı yerleĢtirirken tüy yönü, abraj, kalınlık ve tüy uzunluğu gibi tüy
özelliklerini dikkate alarak doğru parçaya doğru kalıbı yerleĢtirir.
6.4: Finisajlı deri/kürk kanatlarına kalıp parçalarını yerleĢtirirken desen devamına dikkat ederek
yerleĢtirir.
6.5: Dikim sırasında deri/kürk yapısına göre ortaya çıkabilecek çekme oranlarını dikkate alarak kalıbı
yerleĢtirir.
6.6: Yaka, klapa ve manĢet kalıplarını en güzel düzgün tüylü parçalara yerleĢtirir.
6.7: Küçük kalıpları bakiye parçalar üzerine ekonomik olarak yerleĢtirir.
Bağlam: Teknik föydeki kesim talimatları.
Öğrenme çıktısı 7: Deri/Kürk kesim yapar.
BaĢarım ölçütleri
7.1: YerleĢtirdiği kalıp parçalarını öncelik sırasına uygun keser.
7.2: Deriyi dik, kürkü tüyüne zarar vermemek için terst yönden ve yatay açı ile keser.
7.3: Keserken deri/kürk parçasının esnememesine dikkat ederek kesim yapar.
7.4: Keserken her parçada derinin esneme yönüne dikkat ederek kesim yapar.
7.5: Deri/kürk kanatlarını kesim talimatına uygun kalitede keser.
7.6: Kullanılan kesim yöntemine göre kesilmiĢ parçalar üzerine kalıpta belirtilen yerlere iĢaretleme yapar.
7.7: Beden serilerini kesilmiĢ parçalar üzerine iĢaretler/yazar.
7.8: Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.
8

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME

8 a) Teorik Sınav
Çoktan seçmeli soru sistemi kullanılır. A2 birimi için en az 20 soru sorulur. Her soru eĢit puanlı olup,
cevap anahtarı üzerinden değerlendirilir. YanlıĢ cevaplar dikkate alınmayıp değerlendirme doğru cevaplar
üzerinden yapılır. Adayın baĢarılı sayılabilmesi için en az 60/100 puan alması gerekir. Soru baĢına sınav
süresi en az 1 dakikadır. Sınav kapalı kitap usulü gerçekleĢtirilir. Teorik bilgi soruları belirlenen tüm
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baĢarım ölçütlerini karĢılar. Teorik sınav soruları iĢ gerçekleĢtirilirken değerlendirici tarafından sözlü
olarak adaya sorulabilir veya sınav yeterli sayıda gözetmen eĢliğinde sınıf ortamında kağıt üzerinde
gerçekleĢtirilir.
8 b) Performansa Dayalı Sınav
Bu birimin uygulama sınavı gerçek veya gerçeğe yakın iĢ ortamında gerçek deri/kürk malzeme ile iĢ
sağlığı ve güvenliği sağlanmıĢ ortamlarda yapılır. Adaya değerlendirici tarafından, istenen deri/kürk
giysi modellerinden bir tanesinin kesim iĢlemleri ile ilgili EK-2 Kesim ĠĢlemleri Yeterlilik Biriminde
Belirtilen Değerlendirme Araçları Ġle Ölçülen BaĢarım Ölçütlerine ĠliĢkin Tablo yu kapsayacak bir
uygulama senaryosu içerisinde yapılması istenen iĢlemlere dair bir iĢ talimatı verilir.
ĠĢ talimatı; yapılması istenen iĢin adı, türü, adedi, vb. gibi baĢlıklar altında net talimatlar içerir. Adayın,
sınav materyallerinde belirtilen azami süre içerisinde iĢi gerçekleĢtirmesi gerekir. Performansa dayalı
sınavdan baĢarılı sayılması için adayın 85/100 puan alması ve belirlenmiĢ kritik eylem basamaklarının
tümünden baĢarılı olması gereklidir.
8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye ĠliĢkin Diğer KoĢullar
Uygulamaya dayalı performans sınavında; 1 adet Deri veya Kürk Hazır Giyim Ürünü seçilerek, bu
ürünün aday tarafından kesilmesi beklenir. Sınav, iĢ ortamında ve denetim altında gerçekleĢtirilir.
YETERLĠLĠK BĠRĠMĠNĠ GELĠġTĠREN
Ġstanbul Deri ve Deri Mamulleri Ġhracatçıları
9
Birliği (ĠDMĠB)
KURUM/KURULUġ(LAR)
MYK Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sektör
YETERLĠLĠK BĠRĠMĠNĠ DOĞRULAYAN
10
Komitesi
SEKTÖR KOMĠTESĠ
MYK YÖNETĠM KURULU ONAY TARĠHĠ ve
26.12.2012-2012/98
11
SAYISI
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EKLER
EK 1 Kesim ĠĢlemleri (Deri /Kürk Hazır Giyim) Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye

Edilen Eğitime ĠliĢkin Bilgiler
Eğitim Ġçeriği:
1. ĠĢ Organizasyonu, ĠĢ Programı Ve Planlama
2. Basit Anatomi Bilgisi
3. Renk Bilgisi
4. Görsel Dikkat
5. Sayısal Dikkat
6. Deri Asorti Bilgisi
7. Analitik DüĢünme ve Kıyaslayabilme,
8. Deri/ Kürk ÇeĢitleri ve Özellikleri
9. Temel Kalite Bilgisi
10. Malzeme Yüzey Kontrolü (Optik)
11. Kesim Araçlarını Tanıma Ve Etkin Kullanma,
12. Deri/Kürk Kesim Yöntem Ve Teknikleri
EK 2(*) Kesim ĠĢlemleri Yeterlilik Biriminde Belirtilen Değerlendirme Araçları Ġle Ölçülen BaĢarım
Ölçütlerine ĠliĢkin Tablo
YETKĠNLĠKLER
UMS
BÖ

UY
BÖ

B.1.1
B.2.1
B.2.2
B.2.3

1.1
1.2
1.3
1.4

B.2.4

1.5

B.3.1

2.1

B.3.2

2.2

Malzeme ve ürünlerin korunması için önlemleri alır.

B.4.1

2.3

B.4.3

2.5

Keseceği deri/kürke uygun kesici aleti belirler. (maket bıçağı, jilet, bıçak
gibi).
Kesim araçlarını kullanım ve emniyet kurallarına uygun kullanıma hazırlar.

B.4.4

2.6

C.1.1

3.1

C.1.2

3.2

C.1.3
C.2.1

A1

A2

A3

A-BECERĠ
Yeterliliği baĢarıyla tamamlayabilmek için aday aĢağıdakileri yapabildiğine
dair kanıtları sunmalıdır:
Birim yöneticisinden üretim planını alır.
*
Model bilgilerini kesim talimatına göre tespit eder.
*
Kesim talimatına göre üründe kullanılacak deri çeĢidini tespit eder.
*
Kesim talimatına göre keseceği deri adedini tespit eder.
*
Kesim talimatına göre keseceği derilerin ayak hesabı bilgilerini tespit eder.

*

ÇalĢma ortamını iĢe uygun Ģekilde temizler ve düzenler.

*

*
*

Keseceği deri/kürke uygun diğer araç, gereç ve ekipmanlarını kontrol eder *
ve eksikleri giderir.
Kesim yapacağı ürün hakkında bilgi edinmek için modeli tespit eder.
*

3.3

Kesim yapacağı ürün hakkında detaylı bilgi edinmek için model üzerindeki
parça, yer ve sayıları inceler.
Kesim yapacağı üründe model ile ilgili kritikleri inceler.

3.4

Model çizimini model ile karĢılaĢtırır.

*
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C.2.2

3.5

Tespit ettiği farklılıkları birim yöneticisine bildirir.

C.3.1

3.6

*

C.3.2

3.7

C.3.3

3.8

Modelin kalıp parçalarını bütünü oluĢturacak Ģekilde kesim masası üzerine
dizerek inceler.
Modelin ön, arka beden, kol ve diğer kalıplarını ve birbirine uyumunu
inceler.
Kalıp parçalarını model ile karĢılaĢtırır.

C.3.4

3.9

Kalıp üzerindeki yazı ve iĢaretleri model çizimine göre tespit eder.

*

C.4.1

4.1

C.4.2

4.2

Model için gerekli olan parça adedinin tam olup olmadığını inceler.

C.4.3

4.3

*

C.4.4

4.4

Deri kanatlarının kesim talimatında belirtilen ayak/ sayıda olup olmadığını
inceler.
Kesim talimatına göre rengi onaylı deri/kürk olup olmadığını inceler.

C.4.5

4.5

*

C.4.6

4.6

Renk asortisini deride tek yönlü inceler.
Renk asortisini kürkte çift yönlü inceler.
Kesim talimatına göre finisajı onaylı deri/kürk olup olmadığını inceler.

C.4.7

4.7

Deri/kürk kalınlığının modele uygunluğunu ve kalınlık asortisini inceler.

C.4.8

4.8

Cilt hatalarını deride tek, kürkte çift yönlü inceler.

*

C.4.9

4.9

Kürklü parçalar için tüy asortisini tespit eder.

*

C.4.1
0
C.5.1

Yaka, klapa ve manĢet için ayrı deri/kürk parçalarının olup olmadığını tespit
eder.
Model, kalıp ve deri/kürkteki hata ve eksikleri tespit eder.
*

D.1.1

4.1
0
4.1
1
4.1
2
5.1

D.1.2

A4

*
*

Asortiden gelen deri/kürk kanatlarının modele uygunluğunu inceler.

*

*

*

5.2

Tespit ettiği hata ve eksiklikleri birim yöneticisine bildirir ve düzeltilmesini
sağlar.
Modele göre hangi parçada hangi kalıbı kullanacağını en verimli Ģekilde
tespit eder.
Kesim yapacağı parça üzerindeki hata kaçarlarını belirler.

D.2.1

5.3

Kanat üzerinde hataları tespit eder.

*

D.2.2

5.4

Tespit ettiği hataların üzerini gümüĢ kalemle iĢaretler.

*

D.3.1

6.1

Öncelikli kesim kalıplarını ve kalıba uygun deri/kürk kanatlarını belirler.

*

D.3.3
D-3.4

6.3

*

D.3.5

6.5

D.3.6

6.6

Kanat üzerine kalıbı yerleĢtirirken tüy yönü, abraj, kalınlık ve tüy uzunluğu
gibi tüy özelliklerini ve desen takibini dikkate alarak doğru parçaya doğru
kalıbı yerleĢtirir.
Dikim sırasında deri/kürk yapısına göre ortaya çıkabilecek çekme oranlarını
dikkate alarak kalıbı yerleĢtirir.
Yaka, klapa ve manĢet kalıplarını düzgün parçalara yerleĢtirir.

D.4.1

7.1

YerleĢtirdiği kalıp parçalarını öncelik sırasına uygun keser.

*

D.4.2

7.2

*

D.4.3

7.3

Deriyi dik, açı ile keser.
Kürkü tüyüne zarar vermemek için terst yönden ve yatay açı ile keser.
Keserken deri/kürk parçasının esnememesine dikkat ederek kesim yapar.

D.4.5

7.4

Deri/kürk kanatlarını kesim talimatına uygun kalitede keser.

C.5.2

A5

A6

A7
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7.5

D.6.2

7.6

A3-2

7.7
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Kullanılan kesim yöntemine göre kesilmiĢ parçalar üzerine kalıpta belirtilen
yerlere iĢaretleme yapar.
Beden serilerini kesilmiĢ parçalar üzerine iĢaretledi/yazar.

*

Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini
uygular.

*

(*) Yetkinliğin kanıtlanması için başarılı olunması zorunlu olan başarım ölçütleridir.

B-BĠLGĠ ve ANLAYIġ
Yeterliliği baĢarıyla tamamlayabilmek için aday aĢağıdakileri bildiğine ve
anladığına dair kanıtları sunmalıdır:

UMS
BÖ

UY
BÖ

B.2.1

1.2

B.2.2

1.3

Kesim talimatında bulunan model bilgilerini doğru olarak tanımar.
Kesim talimatına göre üründe kullanılacak deri çeĢidini bilir.

B.2.3

2.1

Temiz ve düzenli bir çalıĢma ortamının çalıĢana sağladığı faydaları bilir.

B.2.4

1.5

B.3.1

2.3

B2

Kesim talimatına göre keseceği derilerin alan ölçü birimini ve hesabı
bilgilerini bilir.
Keseceği deri/kürke uygun kesim araç –gereçlerini doğru tanımlar.

B.4.2

3.2

B3

B.4.3

3.7

Giyside uyumlu kalıp parçalarını doğru tanımlar.

B.4-3

3.9

ġablon üzerinde bulunması gereken yazı ve iĢaretleri doğru tanımlar.

C4-5

4.5

C.4.8

4.8

Deride ve kürkte cilt asortisini yapma yöntemini bilir.

C.4.9

4.9

Kürklü parçalar için tüy asortisini bilir.

B1

B4

Model üzerindeki parça, yer ve sayılarını kesim yapacağı ürünü inceleyerek elde
edebileceğini bilir.

Deride ve kürkte renk asortisini yapma yöntemini bilir.

Yaka, klapa ve manĢet için kullanılan deri/kürk parçalarının özelliklerini
bilir.

C.4.10 4.11
D2-2

5.4

B5

Deri üzerinde hataları iĢaretleme yöntemini doğru olarak tanımlar.

D3-1

6.1

B6

Deri/kürke uygun öncelikli kesim kalıplarını bilir.

D3-2

6.2

Deri üzerine kalıbı yerleĢtirirken dikkat edeceği noktaları bilir.

D.3.3
D-3.4
D3-6

6.3

Deri, kürk, model ve desen özelliklerini doğru tanımlar.

6.6

Yaka, klapa ve manĢet gibi parçalarda kullanılacak derinin özelliklerini
bilir.

D.4.2

7.2

D.4.4

7.3

Derinin esneyen kısımlarını ve yönlerini doğru olarak tanımlar.

D6-1

7.6

Deri üzerine geçirilen iĢaretlerin anlamlarını bilir.

B7

Deri ve kürkün kesim yöntem ve tekniklerini bilir.
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YETERLĠLĠK BĠRĠMĠNE KAYNAK TEġKĠL EDEN MESLEK STANDARDI

Kesimci (Deri / Kürk Hazır Giyim) (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı 11UMS0128–4
7
ÖĞRENME ÇIKTILARI
Öğrenme Çıktısı 1: Kesilen parçaları ve model bütününü kontrol eder.
BaĢarım Ölçütleri
1.1: Modele göre eksik parça olup olmadığını kontrol eder.
1.2: KesilmiĢ parça üzerinde kalan cilt, finisaj ve tüy hatalarının modele ve yerine göre toleransını
inceler.
1.3: KesilmiĢ ürün parçalarını dikilmiĢgibi sererek bütün oluĢturur.
1.4: Bütün üzerinden tüy yönü, finisaj ve abraj gibi kontrolleri yapar.
1.5: Tespit ettiği kesim hatalarını birim yöneticisine bildirir.
Bağlam: Teknik föydeki kesim talimatları.
Öğrenme Çıktısı 2: Model kalıplarını, artan deri/kürkü ve kesilmiĢ iĢi teslim eder.
BaĢarım Ölçütleri
2.1: Kesimi biten model kalıplarının tüm parçalarını biraraya getirir.
2.2: Grupladığı model kalıplarını birim yöneticisine teslim eder.
2.3: Kesim sonrası artan malzemeyi bir araya getirir.
2.4: Düzenlediği artan malzemeleri ilgili kiĢiye teslim eder.
2.5: Model özelliğine göre kesilen deri/kürk parçalarını ilgili kiĢiye teslim eder.
2.6: Birim yöneticisine iĢi teslim ettiğinin bilgisini verir.
Bağlam: Teknik föydeki kesim talimatları.
Öğrenme Çıktısı 3: Kesim araçlarını düzenler.
BaĢarım Ölçütleri:
3.1: Kesimde kullandığı araçlarda herhangi bir bozulma olup olmadığını kontrol eder.
3.2: Kesim araçlarında tespit ettiği eksiklikleri birim yöneticisine bildirerek düzeltilmesini sağlar.
3.3: Kontrol edilen kesim araçlarını bir sonraki kullanıma uygun Ģekilde düzenler.
Öğrenme Çıktısı 4: Kesim raporu düzenler.
BaĢarım Ölçütleri
4.1: Teslim ettiği kesimlerin bilgisini yazılı olarak düzenler.
4.2: Hazırladığı raporu birim yöneticisine teslim eder.
4.3: Yönetim tarafından belirlenen mesleki eğitim ve organizasyonlara katılır
4.4: Mesleği ile ilgili belirlediği eğitim eksikliklerini yönetime bildirir.
8
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
8 a) Teorik Sınav
Çoktan seçmeli soru sistemi kullanılır. A3 birimi için en az 20 soru sorulur. Her soru eĢit puanlı olup,
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cevap anahtarı üzerinden değerlendirilir. YanlıĢ cevaplar dikkate alınmayıp değerlendirme doğru
cevaplar üzerinden yapılır. Adayın baĢarılı sayılabilmesi için en az 60/100 puan alması gerekir. Soru
baĢına sınav süresi en az 1 dakikadır. Sınav kapalı kitap usulü gerçekleĢtirilir. Teorik bilgi soruları
belirlenen tüm baĢarım ölçütlerini karĢılar. Teorik sınav soruları iĢ gerçekleĢtirilirken değerlendirici
tarafından sözlü olarak adaya sorulabilir veya sınav yeterli sayıda gözetmen eĢliğinde sınıf ortamında
kağıt üzerinde gerçekleĢtirilir.
8 b) Performansa Dayalı Sınav
Bu birimin uygulama sınavı gerçek veya gerçeğe yakın iĢ ortamında gerçek deri/kürk malzeme ile iĢ
sağlığı ve güvenliği sağlanmıĢ ortamlarda yapılır. Adaya değerlendirici tarafından, istenen ayakkabı
modellerinden bir tanesinin kesim iĢlemleri ile ilgili EK-2 Kesim Sonrası ĠĢlemleri Yeterlilik Biriminde
Belirtilen Değerlendirme Araçları Ġle Ölçülen BaĢarım Ölçütlerine ĠliĢkin Tablo yu kapsayacak bir
uygulama senaryosu içerisinde yapılması istenen iĢlemlere dair bir iĢ talimatı verilir.
ĠĢ talimatı; yapılması istenen iĢin adı, türü, adedi, vb. gibi baĢlıklar altında net talimatlar içerir. Adayın,
sınav materyallerinde belirtilen azami süre içerisinde iĢi gerçekleĢtirmesi gerekir. Performansa dayalı
sınavdan baĢarılı sayılması için adayın 85/100 puan alması ve belirlenmiĢ kritik eylem basamaklarının
tümünden baĢarılı olması gereklidir.
8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye ĠliĢkin Diğer KoĢullar
9
10
11

YETERLĠLĠK BĠRĠMĠNĠ GELĠġTĠREN
KURUM/KURULUġ(LAR)
YETERLĠLĠK BĠRĠMĠNĠ DOĞRULAYAN
SEKTÖR KOMĠTESĠ
MYK YÖNETĠM KURULU ONAY
TARĠHĠ ve SAYISI
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EKLER
EK 1: Kesim Sonrası ĠĢlemleri (Deri/Kürk hazır Giyim) Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye
Edilen Eğitime ĠliĢkin Bilgiler
Eğitim Ġçeriği:
1. Deride Yüzey Kontrolleri
2. Kalite Temel Bilgisi
3. KarĢılaĢtırmalı Verimlilik
4. Takip ve Kontrol
5. Problem Çözme
6. Araç, Gereç Bakım Ve Onarımı
7. Dokümantasyon Ve Raporlama
EK 2: Kesim Sonrası ĠĢlemler Yeterlilik Biriminde Belirtilen Değerlendirme Araçları Ġle Ölçülen BaĢarım
Ölçütlerine ĠliĢkin Tablo
YETKĠNLĠKLER
UMS
BÖ

UY
BÖ

E.1.1
E.1.2

1.1
1.2

E.2.1

1.3

A-BECERĠ
Yeterliliği baĢarıyla tamamlayabilmek için aday aĢağıdakileri yapabildiğine dair
kanıtları sunmalıdır:
Modele göre eksik parça olup olmadığını kontrol eder.
*
KesilmiĢ parça üzerinde kalan cilt, finisaj ve tüy hatalarının modele ve yerine göre *
toleransını inceler.
KesilmiĢ ürün parçalarını dikilmiĢ gibi sererek bütün oluĢturur.
*

E.2.2

1.4

Bütün üzerinden tüy yönü, finisaj ve abraj gibi kontrolleri yapar.

*

E.2.3

1.5

Tespit ettiği kesim hatalarını birim yöneticisine bildirir.

*

E.3-1

2.1

Kesimi biten model kalıplarının tüm parçalarını sayarak biraraya getirir.

*

E.3-2

2.2

Grupladığı model kalıplarını birim yöneticisine teslim eder.

*

E.4-1

2.3

Kesim sonrası artan malzemeyi bir araya getirir.

*

E.4-2

2.4

Düzenlediği artan malzemeleri ilgili kiĢiye teslim eder.

*

E.6-1

2.5

Model özelliğine göre kesilen deri/kürk parçalarını ilgili kiĢiye teslim eder.

E.6-2

2.6

Birim yöneticisine iĢi teslim ettiğinin bilgisini verir.

E.5-1

3.1

E.5-2

3.2

E.5-3

A1

A2

Kesimde kullandığı araçlarda herhangi bir bozulma olup olmadığını kontrol eder.

*

3.3

Kesim araçlarında tespit ettiği eksiklikleri birim yöneticisine bildirerek
düzeltilmesini sağlar.
Kontrol edilen kesim araçlarını bir sonraki kullanıma uygun Ģekilde düzenler.

*

E.7-1

3.4

Teslim ettiği kesimlerin bilgisini yazılı olarak düzenler.

*

E.7-2

3.5

Hazırladığı raporu birim yöneticisine teslim eder.

*

A3

(*) Yetkinliğin kanıtlanması için başarılı olunması zorunlu olan başarım ölçütleridir.
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B-BĠLGĠ ve ANLAYIġ
Yeterliliği baĢarıyla tamamlayabilmek için aday aĢağıdakileri bildiğine ve anladığına
dair kanıtları sunmalıdır:
Kesim sonrasında kesilen parçalara sayı kontrolü yapması gerektiğini bilir.

UMS
BÖ

UY
BÖ

E.1-1

1.1

E.1-3

1.3

KesilmiĢ ürün parçalarının bütünlüğünü kontrol etmeyi bilir.

E.2-1

1.5

Kesimde olabilecek hataları doğru tanımlar.

E.3-2

2.2

E.4-2

2.4

Düzenlediği artan malzemeleri ilgili kiĢiye teslim etmesi gerektiğini bilir.

E.6-1

2.5

Model özelliğine göre kesilen deri/kürk parçalarını teslim edeceği ilgili birimi bilir.

E.6-2

2.6

ĠĢi teslim ettiğinin bilgisini kime vermesi gerektiğini bilir.

E.5-1

3.1

E.7-1

3.4

Kesim ile ilgili rapor yazmayı bilir.

E.7-2

3.5

Hazırladığı raporu teslim edeceği birimi/kiĢiyi bilir.

B1

B2

B3

Grupladığı model kalıplarını birim yöneticisine teslim etmesi gerektiğini bilir.

Kesim sonrası kesim araçlarını düzenleyerek teslim etmesi gereken kiĢiyi bilir.

©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012

ULUSAL YETERLĠLĠK

4

EKLER

EK 1: Yeterlilik Birimleri
12UY0113-4/A1 ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Ġle Çevre Güvenliği
12UY0113-4/A2 Kesim ĠĢlemleri
12UY0113-4/A3 Kesim Sonrası ĠĢlemler
Adaylara meslekte baĢarılı olmaları için:
 Deri Hazır Giyim Eğitimi veren örgün ya da yaygın eğitim kurumlarımdan mezun olmaları,
 Kalıp (ġablon) bilgisi
 Deri/Kürk çeĢitleri ve özellikleri
 Deri/Kürk kesim mesleğinde deneyim sahibi olmaları,
 Renk bilgisi,
 Meslek ile ilgili yenilikleri takip etmeleri,
 Mesleği ile ilgili belirlediği eğitim eksikliklerini yönetimle paylaĢmaları
 Yönetim tarafından belirlenen mesleki eğitim ve organizasyonlara katılmaları.
 Bilgi ve becerilerini ilgili kiĢilerle paylaĢmaları
önerilir.
EK 2: Terimler, Simgeler ve Kısaltmalar
Abraj: Deri/kürkte renk farklılıkları
Asorti (Asortlama): Derilerin kalitesi, cinsi, büyüklüğü gibi unsurlara göre sınıflandırılması
Ayak: Deri ve kürkün alan ölçü birimi
Çıt/Çentik: KesilmiĢ parçaların dikiĢ birleĢimini gösteren iĢaretler
Deri Kalite Bölgeleri: Derinin yapısı gereği bazı bölgelerin sık bazı bölgelerin gevĢek dokulu olması ve bu
özelliklerinden dolayı bölgesel kalite farklılıklar
Eğe(Limaki): Maden, tahta vb.nin pürüzlerini düzeltmek için kullanılan, üzeri pürtüklü, sert, ensiz, çelik
araç
Finisaj(Bitim ĠĢlemler)i: Derinin kullanım özelliklerini, kullanım süresini ve kalitesini arttıran son iĢlem
GümüĢ Kalem: Deri ve kürkte kullanılan silinebilen, gümüĢ renginde yazan kalem
ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması,
ĠSG: ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği
ĠĢaretleme: 1.Deri üzerindeki hataların gümüĢ kalemle iĢaretlenmesini, 2. KesilmiĢ parçaların dikiĢ
birleĢimini gösteren çıt/çentikler
Kanat: ĠĢlenmiĢ bütün deri
Kesici alet: Kesim yaparken kullanılan maket bıçağı, jilet, bıçak gibi kesici araç
Kesim Kalıbı/ġablon/Istampa: DikiĢ payları verilmiĢ, tüm yazı ve iĢaretlerin üzerinde bulunduğu kesime
hazır kalıp,
Klapa: Yakanın göğüse doğru inen devrik bölümü
ManĢet: Giysinin kol, paça uçları gibi bölümlerini toplamak ve kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla
geçirilen, genellikle destekleme malzemesi ile sertleĢtirilmiĢ düz veya ĢekillendirilmiĢ giysi parçasını,
Masat: Bıçak gibi kesici araçları bilemekte kullanılan kayıĢ ya da taĢ
Risk: Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileĢimi
Tehlike: ÇalıĢanların iĢ kazasına ve meslek hastalığına maruziyeti ile malın veya malzemenin zarar görmesi
veya bunların birlikte gerçekleĢmesine sebep olabilecek potansiyel kaynak veya durum
Üretim planı: Ürünün zamanında ve belirtilen özelliklere göre tamamlanması için ilgili bölümlere yönelik
hazırlanan planlama
Yardımcı malzeme: Bir ürünün hazırlanmasında temel malzeme dıĢında kullanılan malzeme

EK 3: Meslekte Yatay ve Dikey Ġlerleme Yolları
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Kesimci (Deri/Kürk Hazır Giyim) (Seviye 4) mesleğinde yeterliliğine sahip olan adaylar alacakları kısa
süreli eğitimlerden sonra Modelist (Seviye4), Deri Model Makineci (Seviye4), Kalite Kontrolcü (Seviye4),
mesleklerine yatay geçiĢ yapabilir.
Kesimci (Deri/Kürk Hazır Giyim) (Seviye 4) mesleğinde yeterliliğine sahip olan adaylar alacakları
eğitimlerden sonra Modelist (Seviye 5) ve Deri Giysi Tasarımcısı (Seviye5) mesleklerine dikey geçiĢ
yapabilirler.
EK 4: Değerlendirici Ölçütleri
Sınav ve Belgelendirme Merkezi Ölçme Değerlendirme biriminde,
Değerlendiricilerinden aĢağıdaki özelliklere sahip olmaları baklenmektedir.

görev

alacak

Sınav

Performans sınavı ölçme ve değerlendirilmesinde, değerlendiriciler belgelendirme sistemi ve uygulama
kuralları hakkında gerekli bilgiye sahip kiĢi/kiĢilerden oluĢacaktır.
a- YÖK, MEB’e bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bu alanda en az 3 yıl eğitimci olarak
çalıĢmıĢ olmak.
b-Uygulamaya Dayalı Performans Sınav Değerlendiricilerinin Yükseköğretim kurumlarının ilgili
alanlarından en az ön lisans düzeyinde mezun olup en az 5yıl çalıĢmıĢ olmak.
c- Deri/Kürk Hazır Giyim sektöründe en az 5 yıl Usta Öğretici olarak çalıĢmıĢ olmak.
d- En az orta öğretim kurumlarından mezunu olup Deri/Kürk ĠĢlenti sektöründe ilgili meslekte en az 7
yıl çalıĢmıĢ olmak.
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