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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Çorap bir ihtiyaç olmaktan çıkıp moda sektöründe aksesuar olarak yerini aldı. 80'li
yılların ortalarından itibaren ihracatla beraber gelişmeye başlayan Türkiye çorap sektörü,
1990'lı yılların başından itibaren modern makinelerle teknolojisini yeniledi. Sektör,
stratejisini geliştirdi ve uyguladığı politikalarla 2004 yılı sonu itibariyle dünyanın ikinci
büyük üretim merkezi hâline geldi.
Bu nedenle çorap üretiminde tasarım ögeleri ile ortaya çıkarılacak ürünlerde doğru,
etkili ve farklı karakteristik çizgilerin yakalanması önemlidir. Yani farklı çizgi, nokta ve leke
değerleri ile oluşturulan kompozisyonlar, artistik çizimler ve özgün tasarımların
oluşturulması tercih edilir.
Nokta, biçim, doku, renk uyumları, farklı malzeme ve teknikler yardımıyla insan
doğasındaki duygu ve düşüncelerin de aktarımıdır. Artistik, yaratıcı ve özgün düzenlemeler
yapabilme becerisi için gerekli kavramdır. Bilgi, beceri ve modayla ilgili hayal gücü zengin,
yaratıcı, yeniliklere açık, estetik görüşe sahip, değişik modeller tasarlayabilmedir.
Tasarımlarını teknik ve artistik çizgilerle ifade edebilme gücüne sahip olunmalıdır.
Çorap sektöründeki gelişim ve yenilikleri takip edebilmek ve bu gelişim sürecinde
aktif olarak yaratıcı bir eleman rolü üstlenmek istenirse genel tasarım ögelerine, strüktür
kavramına, renksel etkileşimlere, şekillendirici çalışmaları denemeye ve araştırma ilkelerine
hâkim olunması gereklidir.
Modül sonunda tasarımın öge, ilke ve yöntemlerini amaca uygun olarak
belirleyebilecek ve ayak figüründe ölçü ve oranları dikkate alarak artistik çizim
yapabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Bu faaliyet sonunda, gerekli ortam sağlandığında tasarımın ögelerini, ilkelerini ve
yöntemlerini amaca uygun olarak belirleyebileceksiniz.

ARAŞTIRMA




Tasarımın ögeleri, ilkeleri ve yöntemleri hakkında konuyla ilgili kaynaklardan,
internetten, tasarım ajanslarından bilgi edininiz.
Topladığınız bu bilgileri çorap tasarım örneklerini de ekleyerek raporlaştırınız.
Hazırladığınız raporu arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. TASARIM ÖGE, İLKE VE YÖNTEMLERİ
1.1. Tasarım Ögeleri
Tasarımın ögeleri aşağıda açıklanmıştır.

1.1.1. Çorap Kalıbı
Çorap kalıbı tasarımların oluşumunda kullanılacak olan çeşitli çorap şekillerinden
oluşur.
Bir çorabı meydana getiren bölümler; lastik, gövde (konç), topuk, ayak-taban ve burun
olmak üzere beş kısma ayrılır (Resim 1.1, Şekil 1.1).


Lastik: Bu kısmın görevi çorabı ayakta tutmaktır.



Gövde: Bu kısım çorabın topuk kısmıyla lastik kısmı arasında yer alır. Renkli,
atlamalı, havlu, boyuna çizgili, enine çizgili, desenli vb. desenler bu kısmı
oluşturur.



Topuk: Tabanla gövde arasında kalan kısımdır. Çorabın tabandan kaymasını
önleyen en etkili kısımdır. Takviyeli olarak örülebilir.



Ayak-taban: Çorabın alt kısmıdır. Takviyeli örülmesi çorabın sağlamlığını
artırır. Ayak kısmının desenine bağlı olarak bir desen uygulanabilir. Ayak
kısmının deseni ayak üstünde açılır. Taban kısmında ise tabanı saracak bir desen
kullanılmaya çalışılır. Bu nedenle ayak ve taban kısımları birbirine bağlıdır.
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Burun: Çorabın kapanması durumuna göre yapılış şekli değişir. Dikilecekse
ayrı maylardan geçirilerek dikilir, ayrı şekilde örülür ve çorap bitirilir.

Resim 1.1: Çorabı oluşturan bölümler

Resim 1.2: Çorap kalıbı örneği

Şekil 1.1: Hazır çorap kalıbı örnekleri

Resim 1.3: Alüminyum çorap kalıbı örnekleri

1.1.2. Çizgi
4

Görsel bir sunumda kullanılan ilk eleman, çizgi olacaktır. Bir noktanın belirli bir
yönde hareket etmesiyle oluşur.
Çizgi, birden çok noktanın yan yana gelerek belirli bir yöne eğilim göstermesiyle
meydana gelir. Çizgi elemanıyla çok farklı etkiler oluşturulabilir.

Resim 1.4: Büyüteç altında çizgi

Tasarımda kullanılan çizgi, bir şeyi belirtmesinin ve sınırlamasının yanı sıra görsel
olarak kullanım yerine göre kişide bazı psikolojik etkiler de yaratır.
Yine tasarımda kullanılan çizgi; bir alanı böler, sınırlar, belirtir ve tek başına
özgünlüğünü korur. Ayrıca çizgi, gözümüzün belli bir alanda ya da alan etrafında hareket
etmesini sağlayarak dikkati çeker. Tonlarıyla farklılık oluşturur. Bir konuda kontur
oluşturarak yine dikkati konu üzerine çeker. Çorap deseni çizerken renkleri ve deseni
vurgulamak için çizgiyi kontur olarak kullanmak gereklidir.
Dikey çizgiler

Keskinlik ve canlılık

Yatay çizgiler

Güç, sakinlik ve düzgünlük

Zikzak (kırık) çizgiler

Şiddet, hareketlilik ve heyecan, asabiyet
Tablo 1.1: Kullanımlarına göre çizgi çeşitleri
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izginin iç tepisel (psişik) etkileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Konumu açısından çizgiler

Dikey, eğik, yatay

Şekilleri açısından çizgiler

Kalın, ince

İlişkileri açısından çizgiler (yüzey
oluştururken)

Pozitif, negatif (aktif-pasif)

Biçimleri açısından çizgiler

Kırık, eğri, düz

Tonları açısından çizgiler

Açık, koyu, orta

Yoğunlukları açısından çizgiler

Girift (değişmeden birbiri içine geçmek,
karışık, çapraşık), kuru, yalın, duyarlı, sık,
seyrek

Etkileri açısından çizgiler

Etken, edilgen, aktif, statik, pasif
Tablo 1.2: Çizgilerin etkileri

Çorap deseni tasarlarken çizgiyi bir renk, dokusal karakter veya açık-koyu değer
olarak kullanmak mümkündür. Renk ve çizgi birliğiyle çizginin etkileme gücü son derece
genişlemiş olur (Resim 1.5, 1.6, 1.7, 1.8).

Resim 1.5: Siyah-beyaz çizgi çalışmaları
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Resim 1.6: Renkli çizgi çalışmaları

Resim 1.7: Renkli çizgi çalışması

Resim 1.8: Siyah-beyaz çizgi çalışması

1.1.2.1. Çizgide Kullanılan Araçlar


Kâğıt: İnce ve orta kalınlıkta resim kâğıtları, bütün tekniklerde resim yapmak
için uygundur.



Kurşun kalem: Silindiğinde iz bırakmayan yumuşak uçlu HB kalem,
çizimleriniz için uygundur.



Silgi: Lastik veya plastikten üretilmiş sert silgi kullanılması uygundur.



Cetvel: Şeffaf, plastik 30 cm’lik cetvel kullanılması uygundur.



İğne uçlu pilot kalem: 0.3 mm kalınlığında yazan, iğne uçlu, sabit mürekkep
akıcılığına sahip kalem çizimleriniz için uygundur.



Rapido: Değişebilir mürekkep kartuşu ve değişebilen uçlu rapido uygundur.

Resim 1.9: 0,3 mm pilot kalem

Resim 1.10: Rapido

Resim 1.11: Tarama ucu
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UYGULAMA FAALİYETİ

Yukarıda verilen çizimi yapınız.
İşlem Basamakları
 Çizgi çalışması için araç gerecinizi hazırlayınız.

Öneriler
 Resim kâğıdı, tarama ucu, 0,5
uçlu pilot kalem ya da rapido,
cetvel, rapido mürekkebi,
kurşun kalem, silgi, kâğıt
mendil hazırlayınız.

 Atölye önlüğünüzü giymeyi unutmayınız.
 Kullanacağız çizim aracını seçiniz.
 Çiziminizi dış hatları belirtecek şekilde çiziniz.
Resimdeki gibi çizimin dış hatlarına 2 mm aralıkla
noktalar işaretleyiniz.

 İşaretlemeleri cetvelle dikkatli
bir şekilde yapınız.

 1 numaralı noktadan başlangıç noktasına ilk
hareketi yapınız.

 Temiz ve dikkatli çalışınız.
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 Diğer noktaları resimde gösterildiği gibi
birleştiriniz.

 Alt kısımda da aynı yöntemi uygulayarak devam
ediniz.

 Temiz ve dikkatli çalışınız.

 Gösterilen hareket yönünde ilerleyiniz.

 Hareket yönüne dikkat ediniz.

 Bu işlemi en baştaki şekli oluşturana kadar devam
ettiriniz. Çizgilerin üzerinden çizim aracınızla
tekrar geçiniz. Çalışmanızı tamamlayınız.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Değerlendirme Ölçütleri
Çizgi çalışması için araç gerecinizi hazırladınız mı?
Atölye önlüğünüzü giydiniz mi?
Kullanacağız çizim aracını seçtiniz mi?
Çiziminizi yaptınız mı?
Çizim üzerine 2 mm aralıklarla noktalar koydunuz mu?
1 numaralı noktadan başlangıç noktasına ilk hareketi yaptınız mı?
Noktaları çizim doğrultusunda birleştirdiniz mi?
Çizim alt tarafına da aynı işlemleri uyguladınız mı?
Çizimin hareket noktalarına dikkat ettiniz mi?
Çizgilerinizin üzerinden seçtiğiniz çizim aracınızla geçtiniz mi?
Çalışmanızı tamamladınız mı?
Çalışırken temiz ve dikkatli davrandınız mı?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz.
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1.1.3. Renk
Renk, ses gibi titreşimler ve frekanslardan oluşan bir durumdur. Göz ile algılanabilen
bir etkidir. Yani ışık, göz ve beyinle anlaşılabilir.
İnsan, önündeki manzarayı gözleriyle izlediğini zanneder. Oysa görünen manzara,
beynin arkasındaki görme merkezinde oluşmaktadır. Bir görme olayında, ışınların gözümüze
gelmesi fiziksel, bu ışınlar tarafından gözümüzde meydana gelen işlemler fizyolojik ve
cisimlerin beynimizde algılanması psikolojik bir olaydır.

Resim 1.11: Görme

Renk, ışığın cisimlere çarptıktan sonra yansıyarak görme duyumuzda bıraktığı etkiye
denir. Görsel açıdan, estetik amaçla kullanılan ve değişik duygusal etkilere sahip bir ögedir.
Genel olarak üç temel renkten söz edilir. Bunlar; kırmızı, sarı ve mavidir. Ayrıca
bunlar tasarımcıların ve ressamların boyaları karıştırarak diğer renkleri elde etmekte
kullandıkları boyaların renkleridir. Bu renklerin aynı oranlarda birbiri ile karışımlarından ara
renkler meydana gelir.
KIRMIZI

SARI

MAVİ

TURUNCU

YEŞİL

MOR

Tablo 1.3: Ana ve ara renkler
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Renkler çoğu zaman modaya, mevsime, giyilen eşyanın ya da giysinin tipine göre
değişir. Tasarımcı renklere estetik açıdan ilgi duyar ve bilgilerin tümüne, ışığın fiziğine,
boya pigmentlerinin kimyasına, dayanıklılığına, görmenin fizyolojisine, psikolojisine
gereksinim duyar.
Renklerin kendilerine özgü karakteristik özellikleri bulunur. Renkler bu özelliklerini
insanlara ve doğaya aktarır. İnsanların giysilerinde, modaya ve mevsime bağlı kalmadan
kendilerine özel, seçtikleri ve sevdikleri renkler vardır. İşte bu renk tercihleriyle insanların
kişilikleri arasında güçlü bir bağ bulunur. Birden çok renk sevmek doğaldır. Ancak ne olursa
olsun bunlardan biri hepsinden çok tercih edilir.
Renkleri, insanlar üstündeki etkileri ve şiddetleri doğrultusunda ikiye ayırıyoruz.
Bunlar:
Sıcak renkler: Kırmızı (.), turuncu (.) ve sarı (.) bu guruba giren renklerdir. Kırmızı
renkte; ateş ve onun sıcaklığını, sarı renkte; aydınlık ve ışığı, turuncuda ise güneş ışığının
etkilerini hissederiz.
Soğuk renkler: Mor (.), mavi (.) ve yeşil (.) soğuk renklerdir. Rahatlık, huzur,
dinginlik ve hüzün etkisi verir.
Herhangi bir cisim güneş ışığından aldığı renkleri yansıtmayıp yutuyorsa o cismi siyah
görürüz. Siyah () ve beyaz (o) rengi karıştırdığımızda gri () renk ortaya çıkar. Siyah,
beyaz ve gri renk sayılmaz. Bu üç renge nötr renkler denir. Ayrıca herhangi bir rengi açmak
ya da koyulaştırmak için siyah ve beyaz renk kullanılır.
Rengin parlaklık derecesine ton (valör) denir. Koyu mavi, açık mavi farklılığını ışık
belirler. Işığı az olan maviye koyu, ışığı fazla olan maviye açık denir.
Renk, ilişkilerini uygunluk ya da zıtlık çerçevesi içinde kurar. Renk uygunlukları
armoniyi oluşturur. Genelde etkili, güzel, anlaşılır armoniler renk zıtlıkları ile meydana gelir.
Bir düzenlemede renk armonileri, genel olarak zıt renklerin birliğinden doğan renk
uyumlarıdır. Renk çemberinde her ana rengin karşısına gelen renge kontrast (zıt) renk denir.
Kontrast renkler aşağıdaki gibidir.
KIRMIZI X YEŞİL

MAVİ X TURUNCU

Şekil 1.2: Renk çemberi

12

SARI X MOR

Resim 1.12: Zıt renk çalışması

Resim 1.13: Zıt renk çalışması

Resim 1.14: Zıt renk çalışması

Resim 1.15: Zıt renk çalışması

1.1.3.1. Rengin Genel Etkileri

Renkler, kullanıldıkları yeri etkilemektedir. Örneğin bir desende parlak renklerin
daha fazla kullanılması heyecan ve neşe yaratırken pastel tondaki renkler dinlendirici bir etki
yaratır.

Desene, birlik veya çeşitlilik kazandırır. Değişik renklerden oluşan bir
düzenleme desene çeşitlilik duygusu katarken sıcak veya soğuk renk grupları içindeki benzer
renk kullanımı veya tek rengin kullanımı birlik duygusu verir.

Renk, desendeki formları ortaya çıkarır. İki boyutlu bir yüzey, üç boyutlu bir
hacim ya da bir çizgi; çevresi, arka planı ve karşıt renkler kullanılarak belirlenir.

Renkler oranları da etkiler. Yatay doğrultudaki çizgilerde, zıt renklerin
kullanılması genişlik duygusu uyandırırken düşey doğrultuda bu renklerin kullanılması
yükseklik duygusu verir.

Ölçüleri belirginleştirir. Uzaktan bakıldığında tek rengin egemen olduğu bir
şekil grubunda, şekillerin ölçülerini belirlemek güçtür. Fakat şekillerde zıt renkler
kullanılmış ise şekillerin ölçüleri uzaktan bakıldığında daha rahat anlaşılmaktadır.
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Bir ağırlık ve güç duygusu verir. Koyu renkler güçlü ve ağır, açık renkler ise
daha hafif görünür.

1.1.3.2. Renklerin Algılanan Etkileri / Anlamı
Mavi: Koyu tonlarda ya da yoğun olarak kullanıldığında moral bozan, kasvet veren
bir etki, açık tonlarda kullanıldığında veya beyazla karıştırıldığında yatıştırıcı ve güven veren
bir etki yaratmaktadır. Mavi sindirmeyi ve korumayı sembolize eder.
Yeşil: Kullanıldığı mekânda sakin, barışçıl, hassas, yumuşak bir etki yaratmaktadır.
Neşe ve sükûneti ifade etmektedir.
Sarı: Kullanıldığı mekânda uyaran, neşelendiren, dikkat çeken bir etki yaratmaktadır.
Genişlemeyi, iletişimi ifade etmektedir.
Kırmızı: Kullanıldığı mekânda heyecanlandırıcı, uyarıcı bir etki yaratır. Beyazla
karıştırıldığında cana yakın bir etki uyandırmaktadır. Kırmızı enerji ve gücü ifade eder.
Pembe: Küçük alanlarda kullanıldığında zenginliği ve önemi vurgular, geniş alanlarda
ise rahatsız edici bir etki yaratmaktadır.
Kahverengi: Kullanıldığı mekânda mutsuz, kederli ve melankolik bir etki
yaratmaktadır. Ancak sarı veya beyazla birleştirildiğinde dinlendirici ve rahatlatıcı bir etki
yaratmaktadır.
Gri: Maviye doğru giden tonlarda kullanıldığında kasvetli, beyaza doğru giden
tonlarda kullanıldığında ise huzurlu bir etki yaratmaktadır.
Beyaz: Kullanıldığı bir mekânda güneş ışığını yansıtıyorsa uyarıcı, neşeli bir etki
yaratmaktadır.
Her ögede olduğu gibi renk ögesinde de doğanın verileri çok zengindir. Doğadaki
zengin renk armonileri de çeşitli zıtlıklar içerir. Doğada serbest bir düzen içinde bulunan
renkler, kendi yerlerini alır. Sanatçı ya da tasarımcı ise bu renk yaklaşımlarını kişisel anlatım
istekleri doğrultusunda düzenleyerek yorumlar. Renkler bir araya geldiklerinde bir değer
kazanır veya kazandırır.

14

UYGULAMA FAALİYETİ

Yukarıdaki renk çemberini resim kâğıdında oluşturunuz.
İşlem Basamakları
 Renk çemberli çorap için kullanılacak araç ve
gereçleri temin ediniz.
 Atölye önlüğünüzü giymeyi unutmayınız.
 Pergelinizle kalıbın orta kısmına yarıçapı 10 cm
olan bir daire çiziniz.
 Aynı merkezi kullanarak 1. dairenin içine 6 cm
yarıçapında ikinci bir daire daha çiziniz.
 Köşegen eksen çizgilerini çiziniz.

Öneriler
 25x35 resim kâğıdı, kurşun
kalem, silgi, cetvel, pergel,
guaj boya, su kabı, 2 numara
fırça, palet ve kâğıt mendil
hazırlayınız.
 Cetvelinizle pergelin ölçüsünü
kontrol ediniz.
 Cetvelinizle pergelin ölçüsünü
kontrol ediniz.

 Köşegen eksen çizgilerinin
merkezden geçmesine dikkat
ediniz.

 Köşegenler arasındaki dik açıları 3 eşit parçaya
bölerek 12 kutu oluşturunuz.

15

 Ana renklerden kırmızı rengi 1 numaralı kutuya,
sarı rengi 3 numaralı kutuya, mavi rengi de 2
numaralı kutuya boyayınız.
 Guaj boya özelliklerini
hatırlayınız. Temiz ve düzenli
çalışınız.

 Kırmızının içine sarı katarak sırayla kırmızımsı
turuncu, turuncu ve sarımsı turuncu renklerini 1 ile
3 arasındaki kutulara boyayınız.
 Sarı rengin içine mavi katarak sırayla sarımsı yeşil,
yeşil ve mavimsi yeşil renklerini 3 ile 2 arasındaki
kutulara boyayınız.
 Mavinin içine kırmızı katarak sırayla mavimsi
mor, mor ve kırmızımsı mor renklerini 3 ile 2
arasındaki kutulara boyayınız.
 30 cm boyunda 15 cm eninde bir çorap kalıbı
çiziniz.
 Renk çemberli çorabınız bittiyse çizilmiş olan
çorap ölçüsünde mukavva kesiniz.
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 Ton değerlerinin her kutuda
farklı olmasına dikkat ediniz.
 Ton değerlerinin her kutuda
farklı olmasına dikkat ediniz.
 Ton değerlerinin her kutuda
farklı olmasına dikkat ediniz.
Boyanın kıvamı koyu ise su
karıştırarak inceltiniz.
 Kalıbı çizerken cetvel
kullanınız.
 Uygulama sırasında sorun ile
karşılaşırsanız
öğretmeninizden yardım
alınız.

 Renk çemberli çorabınızı mukavvaya yapıştırınız
ve üstünü jelatinle kaplayınız.
 Değerlendirme ölçeği ile bu çalışmanızı
değerlendiriniz.




KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Değerlendirme Ölçütleri
Renk çemberli çorap için kullanılacak araç ve gereçleri temin etiniz
mi?
Atölye önlüğünüzü giydiniz mi?
Pergelinizle kalıbın orta kısmına yarıçapı 10 cm olan bir daire
çizdiniz mi?
Aynı merkezi kullanarak 1. dairenin içine 6 cm yarıçapında ikinci
bir daire çizdiniz mi?
Köşegen eksen çizgilerini çizdiniz mi?
Köşegenler arasındaki dik açıları 3 eşit parçaya bölerek 12 kutu
oluşturdunuz mu?
Ana renklerden kırmızı rengi 1 numaralı kutuya, sarı rengi 3
numaralı kutuya, mavi rengi de 2 numaralı kutuya boyadınız mı?
Kırmızının içine sarı katarak sırayla kırmızımsı turuncu, turuncu ve
sarımsı turuncu renklerini 1 ile 3 arasındaki kutulara boyadınız mı?
Sarı rengin içine mavi katarak sırayla sarımsı yeşil, yeşil ve
mavimsi yeşil renklerini 3 ile 2 arasındaki kutulara boyadınız mı?
Mavinin içine kırmızı katarak sırayla mavimsi mor, mor ve
kırmızımsı mor renklerini 3 ile 2 arasındaki kutulara boyadınız mı?
30 cm boyunda 15 cm eninde bir çorap kalıbı çizdiniz mi?
Renk çemberli çorabınız bittiyse çizilmiş olan çorap ölçüsünde
mukavva kestiniz mi?
Renk çemberli çorabınızı mukavvaya yapıştırdınız mı?
Üstünü jelatinle kapladınız mı?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Öğrenme Faaliyeti”ne devam ediniz.
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1.1.4. Doku (Tekstür)
İnsan gözünün gördüğü her şey, kendine özgü bir dış yüzeye sahiptir. Bunlar; kendine
has birtakım çizikler, pürtükler ve çentiklerdir.
Doku, aynı yapı özelliğine sahip biçimlerin hep aynı yönde hiç değişikliğe uğramadan
tekrarlanarak artmasından oluşur. Dokuyu oluşturan biçimlerin her birine birim biçim denir.
Doku ögesi hem görme hem dokunma duyumuza hitap etmektedir. Sadece gözümüzle
görebildiğimiz dokular vardır. Bunlar renk, motif, çizgi ve ton ile oluşturulmuş iki boyutlu
ögelerdir.
Özet olarak; doku, birbirine eş ya da birbirini tamamlayan birim biçimlerin belli
sistemlerle yan yana gelmesinden oluşur.
Dokusal yüzeylerin oluşumunu sağlayan birim biçimleri ve bunların yan yana geliş
sistemleri daima farklılıklar gösterir.
Dokunun iki temel oluşumu vardır. Bunlar:


Doğal dokular: Canlı cansız tüm varlıkların gerçek dış yapılarına doğal
dokular denir. Bir ağaç kabuğu ya da bir kertenkelenin derisi doğal dokudur.

Resim 1.16: Ağaç kabuğu doğal doku

Resim 1.17: Çam kozalağı doğal doku

Doğal dokular organik ve inorganik olarak ikiye ayrılır.




Organik dokular: Tüm canlıların, iç yapılarına bağlı dokuları organik
(bileşimi canlılığa, dirimliğine bağlı, yaşam enerjisiyle var olan) dokuları
oluşturur. Organik dokuların temelinde yaşam – büyüme – korunma
işlevleri vardır.
İnorganik dokular: İnorganik dokuları “cansız” dediğimiz fizikselkimyasal yapılaşmalar oluşturur. İnorganik dokular, atomun paketlenmesi
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ile “denetim” işlevine bağlı olarak oluşur. Benzer aynı atomların
oluşturduğu “düzen” bütünlüğüdür.


Yapay dokular (insanlar tarafından oluşturulan dokular): Yapay dokular
insanın bilgi, emek ve teknikle işleyerek estetik tasarım kaygılarıyla yaptığı,
görsel yüzey değerlendirmesidir. Sanat malzemeleriyle üretilen dokulara “görsel
dokular” denir. Yapay doku oluşturmada sonsuz sayıda birim biçimler ve
olanaklardan yararlanarak yine birbirinden farklı tasarımlar gerçekleştirilebilir.
Yapay doku, insan tarafından yapılmış dokudur ancak çeşitli kullanma amaçları
için imal edilmiş ürünlerin dokuları yapay olsalar da sanat ürünleri için
konumun dışındadır. Örneğin giysi olarak ördüğümüz kazak dokusunun sanatla
ilgisi yoktur.

Yapay doku oluşturmada birim eleme sistemleri ile matematiksel düzenler oluşturma
söz konusudur. Tuğla, beton, demir, kâğıt, kumaş, cam, metaller vb. örnekler çoğaltabilir.

Resim 1.18: Örnek doku etüdü

Resim 1.19: Yapay doku örnekleri
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Resim 1.20: Örnek doku etüdü

Resim 1.21: Örnek doku etüdü

Resim 1.22: Örnek doku etüdü

Resim 1.23: Örnek doku etüdü

Resim 1.24: Örnek doku etüdü
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Resim 1. 25: Örnek doku etüdü
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UYGULAMA FAALİYETİ

Yukarıda gösterilen tenis topunun doku etüdünü, aşağıdaki işlem sırasına göre yapınız.
İşlem Basamakları
Öneriler
 Doku uygulamaları ile ilgili araç gerecinizi
 35x50 cm resim kâğıdı, 3B
hazırlayınız.
resim kalemi, silgi
hazırlayınız.
 Atölye önlüğü giyiniz.
 Topun genel şeklini çiziniz.
 Kesinlikle bastırmadan
çiziniz.
 Temiz
ve
düzenli
çalışınız.

 Resim kaleminizle koyu olması gereken yerlerde
daha yoğun ve gösterildiği gibi serbest çizgi
hareketleri kullanınız.
 Yine aynı şekilde açık olan yani ışık alan
kısımlarda daha seyrek ve hareketli çizgiler
kullanınız.
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 Bu serbest çizgilerin resimde
gösterildiği gibi dokuyu (yani
tenis topunun tüylü yüzeyi)
yansıtacak şekilde olmasına
dikkat ediniz.
 Temiz çalışmak için elinizin
altına bir kâğıt koyunuz.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Değerlendirme Ölçütleri
Araç gereç hazırlığınızı yaptınız mı?
Atölye önlüğünüzü giydiniz mi?
Topun genel şeklini çizdiniz mi?
Açık yerlerde çizgilerinizi seyrekleştirdiniz mi?
Koyu yerlerde yoğun çizgiler kullandınız mı?
Kullandığınız teknikle dokuyu elde edebildiniz mi?
Örnek doku etüdünün, çizgi özelliğine ve ışık gölgesine dikkat
ettiniz mi?
Çalışmanızı temiz ve düzenli olarak bitirdiniz mi?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz.
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1.1.5. Biçim
Çizginin hareketi ile biçim oluşur ve biçim iki boyutlu olup kapalıdır. Derinliği yoktur
ama uzunluk ve genişliğe sahiptir. Doğadaki her varlığın, bir biçimi vardır. Her biçimin de
bir kendine özgülüğü bulunur. Bir kürenin yuvarlaklığı gibi.
Biçim genellikle dış biçim olan görünüşle karşılaştırılır. Oysa genel anlamda tüm
nesne söz konusudur. Bir ağacın biçiminden görünüşü, dış biçimi, iç anatomisi, yapısı,
kısaca bütünü anlaşılır. Biçimde kendini ayırt ettiren özellik, özdür. Öz, biçimden dolayı
kendi olanağını gerçekleştirir.

1.2. Tasarım İlkeleri
1.2.1. Tekrar (Ritm)
Bir ögenin aynı ya da yakın ölçülerde birden fazla sayıda kullanılmasıdır. Birbirine
benzer ögeler yan yana görüldüğünde benzerlik birleştirici olur ve tasarım çabuk algılanır,
bütünlük, etkisi verir. Üç türlü tekrar vardır.


Tam tekrar: Ögelerin (biçim, ölçü, renk, doku vb.) eşit aralıklarda, aynı yönde,
aynı ölçüde tekrarıdır.



Tekrar: Ögelerin (biçim, ölçü, renk, doku vb.) aynı olması, aralık ve yönlerinin
değişik kullanılmasıdır. Tekrar, tek tek bir biçimlerle olabildiği gibi biçim
kümeleriyle de yapılır.



Değişken tekrar: Birbirlerinin aynı olan ve aralarında küçük farklılıklar olan
biçimlerin birlikte kullanılmasıdır. Bu tür tekrarda, ögelerin ölçü, biçim, renk,
değer ve dokularında küçük farklılıklar olabilir. Aralık ve yönler de farklı
olabilir.

Bu tekrarların dışında bir de aralıklı tekrar kullanılabilir. Birden fazla biçim, belirli
aralıklarla birbiri ardınca kullanılarak aralıkla tekrar yapılır. Böylece sürekli tekrarın verdiği
tekdüzelik bozulmuş olur.
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Resim 1.30: Tekrar ögesinin kullanıldığı çalışmalar

Resim 1.31: Tekrar ögesinin kullanıldığı çalışmalar

Resim 1.32: Tekrar ögesinin kullanıldığı çalışmalar
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1.2.2. Uygunluk
İki ya da üç boyutlu biçimler arasında ortak ya da yakın oluş uyumu sağlar. Uygunluk,
biçim, ölçü, renk, değer, doku vb. ögelerin birinde ya da birkaçında olabilir. Biçimlerin
yönleri ve aralıkları da uygunluk ölçülerinde kullanılabilir.

1.2.3. Zıtlık (Kontrast)
Tasarım ögeleri arasında herhangi bir ortak ya da yakın niteliklerin bulunmamasıdır.
Böylece ögeler arasında birlik kurulamaz, kargaşa başlar. Zıtlık uyuşmazlıkla birlikte
düşündürmeye başlar. Biçim, renk, doku, değer, ölçü, yön, aralık vb. birinde ya da
birkaçında kullanılan zıtlık, aynı zamanda insanı uyarır, canlandırır, hareketlendirir ve
böylece tasarıma hareket ve canlılık kazandırır.
Bu konuda örnekleri çoğaltmak mümkündür. Ölçü zıtlığı, aralık zıtlığı, renk zıtlığı,
doku zıtlığı, biçim, üslup zıtlıkları ilgi topladığı ve canlılık yarattığı için önemlidir. Uzun –
kısa, kalın – ince, dar – geniş, yuvarlak – köşeli, sert – yumuşak, mat – parlak, kuru – ıslak,
hafif – ağır, siyah–beyaz vb.
Sözcük anlamıyla zıtlık; karşıtlık, karşıt olma, çelişki olarak ele alınmaktadır.
Kontrast-karşıtlık kavramını geniş kapsamları ile ele aldığımızda ise evrende her şeyin
karşıtlıklar dengesi içinde oluştuğunu görürüz. Bu sosyal yapıda da biçimsel yapıda da
böyledir ve zıtlık yoksa hareket yoktur, varlık yoktur, süreç yoktur. Sanat açısından değerli
görülen her yapıtta kuşkusuz çok iyi çözümlenmiş kontrast bir denge vardır. Bir şeyin
değerlendirilmesinde karşıtlıklar daima ön plandadır. Zıtlıkta denge kurulması birçok şeyi
çözümleyecektir. Çünkü görsel anlamda en önemli belirleyici özellik zıtlık kavramındadır.
Bu karşıtlığın boyutu bireye göre değişir. Bazılarında şiddetli, bazılarında yumuşak olabilir.
Zıtlık kavramından örnekler (Resim 1.28–29–30 ).

Resim 1.34: Matisse

Resim 1.35: Jim dine

Resim 1.36: Siu-man han

1.2.4. Koram (Hiyerarşi- Sıralama)
İki zıt ucu basamaklarla birbirine bağlayan köprüye koram denir. İki uç arasında bir
düzen içinde anlamlı ve estetik bir diziliş oluşur. Koram ölçüde yapılacaksa küçükten
büyüğe bir sıralanış, değerde yapılacaksa açıktan koyuya bir sıralanış gerçekleştirilir. Üç tür
koram vardır.
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Eksensel koram: Biçimler bir eksen üzerinde dizilir. Eksen, düz, eğri, zikzak vb.
olabilir.

Şekil 1.22: Eksensel koram

Merkezsel koram: Biçimlerin dizilişlerinde bir merkez nokta oluşur (çiçekler).
Biçimler çevreden merkeze ya da merkezden çevreye doğru büyüyebilir.
Çevresel koram: Biçimler çevre üzerinde bir alanda basamaklar hâlinde dizilir.
Birden fazla koram grubu birlikte olabilir.

1.2.5. Egemenlik / Odak Noktası
Bir düzenlemde ya da tasarımda dengenin sağlanması için tasarım ögelerinin ya da
tasarımdaki görsel enerji kümelerinin bazılarının daha baskın ve güçlü olması gerekir.
Üstünlük kurabilen biçim ya da küme egemen sayılır. Egemenlik, ölçü, değer, doku, biçim
renk vb. bakımlardan olabilir. Egemen olan öge görsel alanda daha çok yer kaplar. Amaç
dikkat çekmek ve bakan bireyde haz uyandıran bir düzenleme sağlamaktır. Bu bir
kompozisyonda odak noktasının oluşturulmasını sağlamakla gerçekleştirilir. Son derece saf,
soyut düzenlemelerde bile odak noktası, bakan bireyin dikkatini çekecek, görsel heyecan
uyandıracaktır.





Ögelerin çoğu düşey olduğunda yatay formların birkaçı düzeni keserse odak
noktası oluşur.
Ögelerin çoğu yaklaşık aynı ölçüde ve biri oldukça büyük ise bu öge görsel
olarak önem kazanır.
Ayrım yardımıyla odak noktasının oluşturulması: Bu oluşum zıtlıkla, şiddet
oluşturma diye de tanımlanabilir.
Yerleştirme yardımıyla egemenlik.

Resim 1.31: Koram örnekleri
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Beklenmeyen, ilginç ögeler dikkat çeker:

Renk yoğunluğu

Ölçü büyüklüğü

Doku yoğunluğu

Her yapıt genellikle bir dominant (baskın) noktaya sahiptir (Resim 1.32, 33, 34, 35).

Resim 1.37: Resimde ilginç ögeler

Resim 1.38: Resimde ilginç ögeler

Resim 1.39: Resimde ilginç ögeler

Resim 1.40: Resimde ilginç ögeler

Resim 1.41: Resimde ilginç ögeler
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1.2.6. Denge
Bir düzenlemedeki ögelerin biçim, renk, değer, doku, yön, aralık ve ölçüleri kendi
aralarında bir karşılaştırma gerekliliği yaratır (Resim 1.31, 1.32, 1.33). Bu ögeler ortaya
çıkan değerleri açısından tartıldıklarında genel bir denge duygusu vermeli, herhangi bir grup
ağır basarak düzenlemenin ağırlık merkezini kendine çekmemelidir. Ağırlık merkezleri
birden fazla olduğunda her merkez güçlü olmalı ancak bu mücadelenin sonunda yine ağırlık
merkezi düzenlemenin ortasında yakın bir yerinde kalabilmelidir. Dengenin bozulduğu
durumlarda dengeyi sağlayacak ögeler düzenlemeye eklenir ya da çıkartılır. İki türlü denge
vardır.


Simetrik denge (bakışık): Bir eksen etrafında ögelerin yerleştirilmesidir. Bu
eksen düşey, yatay, eğik olabilir. Simetrik denge kesin ve kararlıdır ancak kısa
sürede sıkıcı etki yaratır.



Asimetrik denge (bakışımsız): Ögelerin dengesi serbest olarak elde edilir. Bu
dengeyi sağlamak zor olmakla birlikte içindeki değişkenlikten dolayı daha ilgi
çekicidir. Eşit ya da eşit olmayan görsel ağırlıktaki ve çekicilikteki ögelerin
düzenlenmesiyle oluşturulur. İlgi çekici olması yönünden kompozisyon daha
başarılı olur. Anlatımı oluşturan elemanların, benzerlik, zıtlık, üslup, uygunluk
ilişkileriyle renk, biçim, hareket, açık-koyu ile oluşan denge, asimetrik dengeyi
oluşturur.

Resim 1.42: Resimde asimetrik denge

Resim 1.43: Resimde asimetrik denge

Resim 1.44: Resimde asimetrik denge
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1.2.7. Birlik
Bir düzenlemede çeşitli ögelerin bir araya gelerek dengeli bir bütün oluşturmalarıdır.
Birbirine zıt olan ögeler bile birlik oluştururken bir uyum ve düzen içinde olmalıdır (insan
vücudu örneği, organların uyum içinde çalışması gibi) Birliğin oluşması için önce denge
gerekir. Dengesiz birlik olmaz. Birliğe üç yoldan gidilebilir:




Uygunluk yoluyla
Egemenlik ve değişkenlik yoluyla
Zıtlık yoluyla

Bu üç yoldan en iyi sonuç vereni egemenlik ve değişkenlik yoludur. Bu, her iki
görüşün birlikte kullanımıdır.
Gerçekleştirilecek düzenlemenin özelliğine uygun olarak seçim yapılır ve birlik
sağlanır. Birliğe uygunluk yolundan gidilirse ek olarak zıtlık kullanılmalı, zıtlık yolundan
gidilirse ek olarak uygunluk kullanılmalıdır ki denge ve birlik sağlanabilsin. Konunun
özelliğine ve yaratılmak istenen etkiye göre gereken yol seçilir.

1.2.8. Yön
Yön; oluşturulan motiflerin yerleştirilmesinde takip edilecek yoldur. Üç temel yön
bulunmaktadır. Bunlar: Yatay, dikey ve diyagonaldir.

1.3. Tasarım Yöntemleri
1.3.1. Avangart (Avant – Gadre, Öncü) Tasarım
Sözlük anlamı yenilik getiren, yeni moda yaratan demektir. Türkçede avangard olarak
ifade edilen bu terim sanat alanında yeni olan ve öncekilerden, çok temel farklılıklar taşıyan
anlamına gelir. Bir yakın terim kullanmak gerekirse buna sıra dışı demek doğru olabilir.
Ticari olan, yani müşterisi olan yahut kanıksanmış ve benimsenmiş olan bir uçta ise
avangard diğer uçtadır. Avangard bir anlamıyla postmoderndir. Pisuvarı bir sanat objesi
olarak ele alan ve bildiğimiz herhangi bir pisuvarın altına imzasını atarak modernitenin
sanatsal anlamı bağlamında bir devrim yaratan ressam Marcell Duchamp buna örnek
verilebilir (Resim 1.38, 39, 40).
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Resim 1.45: Pisuvar (Fıskiye- Fountain 1917
Orijinal –Porselen, 60 cm, Philadelphia Resim
Müzesi

Resim 1.46: Çikolata öğütücüsü (chocalate
grinder)

Avangard tasarımlar hayat ve sanat arasındaki bulanık ilişkiyi yenileştirme
amacındadır. Aynı zamanda onlar hayatı ve sanatı kurulu düzenden yabancılaşma vasıtası
olarak görür. Avangard edebiyat ve sanat, sosyal normlara ve kurulu düzene meydan
okumayı tercih etmektedir

Resim 1.48: Avangard tasarım örnekleri

1.3.2. Endüstriyel Tasarım
Tasarım kısaca, az veya çok sayıdaki parçaların bir amaç için düzenli bir şekilde, bir
araya getirilmesi demektir.
Yine tasarım; insan yapısı nesnelerde ve sistemlerde bir bütünü oluşturan parçaların,
kompozisyonun, strüktürün, amacın, değerin ve anlamın birleşiminin vücut bulması ve
mevcudu daha iyiye götüren bir yeni durum olarak tanımlanmaktadır.
Endüstriyel tasarım, endüstriyel bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki
süslerin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile
algılanan çeşitli unsur veya özelliklerin oluşturduğu bütündür. Endüstriyel bir tasarımın
başarıya ulaşmasındaki en büyük etken, o ürünün estetik ve işlevsellik açısından doğru
olarak tasarlanmış olmasıdır.
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Bazı ilaç tabletlerinin ortalarında bir çizik bulunmaktadır. Bu çizik, ilaçtan yarım doz
kullanmak isteyenler için kolaylık sağlamak amacıyla düşünülmüştür. İlaç tabletleri kadar
basit olmasa da çevremizde gördüğümüz her ürünün mutlaka bir tasarımı vardır.
Ürün fikrinin oluşturulması ve rafine edilmesi anlamında endüstriyel tasarım, bir
ürünü kullanıcı açısından yararlı ve istenir, üretici açısından ise farklı ve kârlı kılan
özelliklerin belirlendiği süreçtir. Bu süreçte takip edilecek ilkeler şu şekilde sıralanabilir:







Ürünü pazara ilk çıkaran olmak
Tasarım ve üretim süreçlerini kısaltarak kısa sürede ürün üretmek
Müşterinin isteği üzerine özel sipariş ürün üretmek
Hatasız tasarım yaparak üretimde sürprizlerle karşılaşmamak
Daha hızlı ve kısa sürede üretim yapmak
Maliyetleri azaltarak rekabet gücü kazanmak

Kullanıcı beklentilerini saptayarak tasarımı ve kullanımı ile pazara yön verecek,
tüketicilerin kullanmaktan keyif alacağı, fonksiyonel, estetik ve yenilikçi birçok değer
barındıran üretilebilir nitelikte, farklı ve çarpıcı ürünler tasarlanmalıdır.
Bir tasarım firmasının mühendislik bölümünün piyasaya sürülmüş olan ve endüstriyel
tasarımını yaptıkları örnek zıpkın resimleri ve teknik özellikleri aşağıda yer almaktadır
(Resim 1.41, 42, 43, 44, 45, 46).
Teknik özellikler:







İki kademeli istinatsız metal tetik mekanizması
Gül dikeni şiş kullanmaya uygun açık kafa
18 mm içi amber dışı siyah kaplamalı boğma lastik
18 mm içi amber dışı siyah kaplamalı çevirme boğma lastik
Bütünü kromdan mamul topuzlu çevirme dyneema ipli 2 adet palamut
Çok sessiz mekanizma

Resim 1.49: Örnek zıpkın

Resim 1.52: Örnek tasarım

Resim 1.50: Örnek zıpkın

Resim 1.53: Örnek tasarım
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Resim 1.51: Örnek tasarım

Resim 1.54: Örnek tasarım

UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ

Yukarıdaki tekrar çalışmalarından birini yapınız.
İşlem Basamakları
 Çalışmanız için gerekli araç gereci hazırlayınız.

Öneriler
 50x70 cm bristol kâğıt, resim
kalemi, silgi, kâğıt mendil, su
kabı guaj boya, çeşitli kalınlık
ve incelikte fırça (iyi kalite),
cetvel pergel, aydınger kâğıdı,
25x35 cm’lik 1 mm
kalınlığında mukavva, jelatin,
bant ya da yapıştırıcı
hazırlayınız.

 Atölye önlüğünüzü giyiniz.
 Çiziminizi yapacağınız örneği belirleyiniz.
 Biristol kâğıdınızı 25x35 cm olarak kesiniz.
 Kâğıdınızı ortalayarak 20x30cm’lik bir dikdörtgen
çiziniz.

 Bristolun mat tarafına çizim
yapılaması gerektiğini
unutmayınız.

 Desen örneğinin tekrar edilecek birimini aydınger
kâğıdına çiziniz.

 Aydınger kâğıdına çizdiğiniz birim desen ya da
motifin izini, örnekte olduğu gibi yan yana ve alt
alta gelecek şekilde kurşun kaleminizle bastırarak
biristol kâğıda çıkartınız.
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 Temiz ve dikkatli çalışınız.

 Guaj boyanın kullanımı ve
kıvamı hakkında
öğretmeninize danışınız.

 İz çıkartma işleminiz bitince çalışmanızı
renklendiriniz.
 Çalışmanızı dikkatlice mukavvaya yapıştırarak
jelatinleyiniz.
 Bristol kâğıdınızın geri kalan 35x50 cm’lik
kısmına kendi tasarladığınız bir motif veya
desenden tekrar çalışması yapınız.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

Değerlendirme Ölçütleri
Çalışmanız için gerekli araç gereci hazırladınız mı?
Atölye önlüğünüzü giydiniz mi?
Çiziminizi yapacağınız örneği belirlediniz mi?
Biristol kâğıdınızı 25x35 cm olarak kestiniz mi?
Kâğıdınızı ortalayarak 20x30 cm’lik bir dikdörtgen çizdiniz mi?
Desen örneğinin tekrar edilecek birimini aydınger kâğıdına çizdiniz
mi?
Aydınger kâğıdına çizdiğiniz birim desen ya da motifin izini,
örnekte olduğu gibi yan yana ve alt alta gelecek şekilde kurşun
kaleminizle bastırarak biristol kâğıda çıkardınız mı?
İz çıkarma işleminiz bitince çalışmanızı renklendirdiniz mi?
Çalışmanızı dikkatlice mukavvaya yapıştırarak jelatinlediniz mi?
Temiz ve düzenli çalıştınız mı?
Çalışmanızı bitirdiniz mi?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?
A) Görsel bir sunumda, kullanılan ilk eleman, çizgi olacaktır.
B) Dikey çizgiler insanda belirsizlik etkisi yaratır.
C) Konumu açısından çizgiler kalın ve ince olarak ikiye ayrılır.
D) Renk ve çizgi birliğiyle çizginin etkileme gücü son derece azalır.

2.

Bir noktanın belirli bir yönde hareket etmesiyle oluşan biçim aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Renk
B) Şekil
C) Doku
D) Çizgi

3.

Aşağıdaki renk gruplarından hangisi nötr (tarafsız) renklerdir?
A) Kırmızı-yeşil
B) Mor-turuncu
C) Siyah-beyaz
D) Siyah-turuncu

4.

Aşağıdaki renk gruplarından hangisi ara renk grubudur?
A) Kırmızı-sarı-mavi
B) Siyah-kırmızı-mavi
C) Yeşil-turuncu-mor
D) Sarı-mavi-yeşil

5.

Aşağıdakilerden hangisi doğal dokuya bir örnektir?
A) Yaprak
B) Cam
C) Metal
D) Kâğıt

6.

Aşağıdakilerden hangisi konturün tanımıdır?
A) Objenin dokusuna denir.
B) Objenin açık – koyu ilişkisine denir.
C) Objenin biçimidir.
D) Objenin dış çizgisine denir.
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7.

Aşağıdaki nesnelerden hangisi yumuşak dokuya örnektir?
A) Yaprak
B) Ağaç kabuğu
C) Ağaç dalı
D) Deniz kabuğu

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
8.

(…) Çizginin hareketi ile biçim oluşur ve biçim iki boyutlu olup kapalıdır.

9.

(…) Üç türlü tekrar vardır. Bunlar tam tekrar, tekrar, değişken tekrardır.

10.

(…) Tasarım ilkelerinden uygunluk, sadece biçim ögesinde olur.

11.

(…) Bir şeyin değerlendirilmesinde karşıtlıklar daima ön plandadır.

12.

(…) Koram ölçüde yapılacaksa büyükten küçüğe bir sıralanış, değerde yapılacaksa
koyudan açığa bir sıralanış gerçekleştirilir.

13.

(…) Çevresel koramda sıralamalar serbest yapılır.

14.

(…) Üstünlük kurabilen biçim ya da küme egemen sayılır.

15.

(…) Dengenin bozulduğu durumlarda dengeyi sağlayacak ögeler düzenlemeye eklenir
ya da çıkartılır.

16.

(…) Tasarımda birlik iki yoldan sağlanmaktadır: Zıtlık yoluyla, egemenlik yoluyla.

17.

(…) Üç temel yön bulunmaktadır. Bunlar: Yatay, dikey ve diyagonaldir.

18.

(…)Tasarımda endüstriyel ve avangard (öncü) tasarım olmak üzere iki yöntem vardır.

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.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Bu faaliyet sonunda, gerekli ortam sağlandığında, ayak figüründe ölçü ve oranları
dikkate alarak artistik çizim yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA






Çevrenizde bulunan, resim eğitimi veren kurum, kuruluş veya internetten
çizilmiş ayak figürü örnekleri toplayınız.
Ayak figüründeki oranlar hakkında bilgi edininiz.
Renkli, resimli ve farklı boy ve tipteki çoraplardan örnekler bulunuz.
Topladığınız bu bilgileri bir araya getirerek raporlaştırınız.
Hazırladığınız raporu sınıfta sununuz.

2. ARTİSTİK ÇİZİM
2.1. Ayak Figüründe Ölçü ve Oranlar [Ayağın İç Yapısı (Strüktür)]
Ayak insan vücudunun temel destek alanıdır. Yine ayak vücudun sekizde biri
oranındadır ve bir insan başı ölçüsüne eşittir.

Resim 2.1: Ayak figüründe ölçü ve oranlar

Ayak genel anlamda beş kısımdan oluşmaktadır. Bunlar; bağlayıcılar (incik kemiği –
eklemler), topuk, köprü, taban ve parmaklardır.

38

Resim 2.2: Ayak kısımları

Resim 2.3: Ayak ölçüleri

2.2. Ayak Figürü Çizme
İnsan ayağı, mekanik fonksiyonların kolaylaştırılması amacıyla yaratılmış kendine
özgü ve özel bir yapıya sahiptir. Ayak tabanındaki kavisli şekil, vücut ağırlığına karşı
kemiklere destek verecek özelliktedir. Yürüme sırasında ayağın önce topuk kısmı zemin ile
temasa geçer ve bu hareket parmak ucunda yükselmekle son bulur. Bunun hareketin
yapılabilmesinde ayak parmaklarına özellikle de ayak başparmağına büyük iş düşmektedir.
Gün boyu ayaklarımızın üzerinde dururuz ancak bu basınca rağmen ayaklarımızın
altındaki hassas dokular, sinirler ve incecik damarlar zedelenmez. Çünkü ayak tabanın, vücut
ağırlığının olumsuz etkisini yok eden, basıncın eşit şekilde dağılmasını sağlayan, yastığa
benzer özel bir yapısı vardır.
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Resim 2.4: Ayak etüt örnekleri
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UYGULAMA FAALİYETİ
Ayak figürünü çiziniz.
İşlem Basamakları

Öneriler
 Resim kâğıdı, canlı model, 3B resim
kalemi, silgi

 Araç gerecinizi hazırlayınız.
 Atölye önlüğünüzü giyiniz.
 İncik kemiği için bir silindir çiziniz. Ön
kısım için yarım fıstığa benzeyen bir
geometrik şekil çiziniz. Topuk için
yuvarlakça bir şekil çiziniz.

 Temiz ve dikkatli çalışınız.

 Şimdi bu temel şeklin üstüne et
dokusunu çiziniz.
 Burada, ayağın aşağısındaki temel
şekilleri az çok görebiliyorsunuz. İncik
kemiği, ayak bileğinin içine doğru
geliyor. Daha sonra, arkaya topuğa doğru
ve öne ayak parmaklarına doğru
ayrılıyor.

 Burada dikkat etmeniz gereken şey,
ayağın içe ve gövdeye doğru
yuvarlaklaştırılmış bir üçgen prizma
şeklinde olmasıdır. Ayak parmakları da
el parmakları gibi kavislidir. Orta
parmak genelde en uzunudur.
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 Ayağın zemin üstünde düz durmadığına
dikkat ediniz.
 Ayak parmakları ve topuk arasında
oluşan kemerede çizerken dikkat ediniz.

 Ayağın nasıl oluşturulduğunu anladıktan
sonra hareketli duruşlar hakkında
yaratıcılığınızı kullanmalısınız.

 İlk adımda çizdiğiniz temel şekillere
iyice bakınız ve soldaki çizimlerin
içinde o şekilleri görmeye çalışınız.

 Resim kâğıdınıza canlı modelden
karşıdan, yandan ve arkadan ayak etütleri
yapınız.
 Ayağın topuk ve ön kısımları
birbirlerine, ayağın dış kenarıyla
bağlıdır. Ayağın oluşturduğu kemer,
yerle temas etmez. Buna tekrar dikkat
ediniz. Çalışmanızı tamamlayınız.

 Ayak anatomisinin çizimini doğru ve
eksiksiz çizebilmek için canlı modelden
bol bol araştırmalar yapınız.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
Araç gerecinizi hazırladınız mı?
Atölye önlüğünüzü giydiniz mi?
İncik kemiği için bir silindir çizdiniz mi?
Ayağın ön kısmı için yarım fıstığa benzeyen bir geometrik şekil
çizdiniz mi?
5. Topuk için yuvarlakça bir şekil çizdiniz mi?
6. Temel şeklin üstüne et dokusunu çizdiniz mi?
7. Ayağın zemin üstünde düz durmadığına dikkat ettiniz mi?
8. Ayak parmakları ve topuk arasında oluşan kemere çizerken dikkat
ettiniz mi?
9. Temiz ve dikkatli çalıştınız mı?
10. Çalışmanızı tamamladınız mı?

Evet

Hayır

1.
2.
3.
4.

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz.
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2.3. Hazır Çorap Kalıbı Üzerine Artistik Çizim ve Renklendirme
İşlemleri
2.3.1.Hazır Çorap Kalıbı Üzerine Artistik Çizim İşlemleri










Belirlenen tema doğrultusunda çorabın cinsiyetine, türüne ve ebadına karar
verilir.
Temayla ilgili araştırmalar yapılır.
Araştırmalardan elde edilen veriler toparlanır ve konuyla ilgili veriler kâğıda
aktarılır.
Kâğıttaki resimler stilize [karakteri kaybolmadan, basitleştirilerek tezyinat
(süsleme-bezeme) ve şematik hâle sokulmuş biçim ya da motif –
üsluplaştırılmış] edilerek artistik çizimleri yapılır.
Stilize edilmiş artistik çizimler milimetrik kâğıtlara geçirilir.
Desenin hatları belirlenir.
Daha sonra bilgisayarda programa aktarılır.
Çorabın bayan, erkek, çocuk, bebek gibi cinsiyeti, ebadı ve çeşidi (klasik, spor,
patik, soket, külotlu vb.) belirlenmelidir.
Çorap deseni tasarlarken çizgiyi, bir renk, dokusal karakter veya açık-koyu
değer olarak kullanmak mümkündür.

Şekil 2.1: Hazır çorap kalıbı örnekleri

Şekil 2.2: Hazır çorap kalıbı örnekleri
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Şekil 2.3: Bir kutlama çorabı desenlerinin milimetrik kâğıda aktarılması

Şekil 2.4: Bir kutlama çorabı desenlerinin milimetrik kâğıda aktarılması
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2.3.2. Hazır Çorap Kalıbı Üzerine Artistik Çizim Yaparken Dikkat Edilecek
Noktalar













Bir tema belirlenmelidir.
Tasarlanan artistik çizimin çorabın dokunmasıyla uyuşuyor olmasına dikkat
edilmelidir.
Renk uyumuna dikkat edilmelidir.
Desenlerin tabanda yoğun olması esneklik kaybına neden olacağından bu
konuda dikkatli olunmalıdır.
Modele göre artistik çizimler yapılmalıdır.
Cinsiyete göre artistik çizimler yapılmalıdır.
Çorabın ebadına göre çizim yapılmalıdır.
Bu doğrultuda çocuklar için eğlenceli, sevimli, canlı renklerin kullanıldığı
tasarımlar yapılmalıdır.
Bebekler içinde aynı desenler kullanılabilir.
Modaya uygun artistik çizimler yapılmalıdır.
Çizimin çorabın hangi kısmına yapılacağına dikkat edilmelidir.
Aksesuarlarla çeşitlilik kazandırılmalıdır.

2.3.3. Renklendirme İşlemleri




Renkler kullanılırken alt alta 12, yan yana en fazla 6 renge kadar kullanılabilir.
Zemin ve desenin renk uyumu sağlanmalıdır.
Konturların kullanıldığı çizimler renklendirilirken yine konturlar belli edilerek
boyanmalıdır.

Resim 2.5: Çorap desenleri
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Resim 2.6: Çorap desenleri
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Soyu tükenmekte olan karetta karetta kaplumbağaları temalı çorap deseni çiziniz.
İşlem Basamakları

Öneriler
 Resim kâğıdı, canlı model, 3B resim
kalemi, silgi

 Araç gerecinizi hazırlayınız.
 Atölye önlüğünüzü giyiniz.
 Konu ile ilgili araştırma yapınız, veri
toplayınız.

 Temiz ve dikkatli çalışınız.

 Topladığınız verilerden etüt çalışmaları
yapınız.

 Etüt çalışmalarından yararlanarak stilize
çalışmaları yapınız ve bu stilizeleri artistik
çizimlere dönüştürünüz. Bu çizimleri de
renklendiriniz.

48

 Renklendirdiğiniz tasarımı farklı fonlarla
deneyiniz.

 En iyi renk uyumu yakaladığınız çizimi
belirleyiniz. Çorap kalıbına aktarınız.

 Bayan patik çorabı kalıbına sonbahar temalı
artistik çizim tasarımları yapınız.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Değerlendirme Ölçütleri
Araç gerecinizi hazırladınız mı?
Önlüğünüzü giydiniz mi?
Konu ile ilgili araştırma yapıp veri topladınız mı?
Topladığınız verilerden etüt çalışmaları yaptınız mı?
Etüt çalışmalarından yararlanarak stilize çalışmaları yaptınız
mı?
Stilizeleri artistik çizimlere dönüştürdünüz mü?
Çizimleri renklendirdiniz mi?
Renklendirdiğiniz tasarımı farklı fonlarla denediniz mi?
En iyi renk uyumu yakaladığınız çizimi belirlediniz mi?
Çorap kalıbına aktardınız mı?
Bayan patik çorabı kalıbına sonbahar temalı artistik çizim
tasarımları yaptınız mı?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz.

50

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

(…) Ayak genel anlamda beş kısımdan oluşmaktadır. Bunlar; bağlayıcılar (incik
kemiği – eklemler), topuk, köprü, taban ve parmaklardır.

2.

(…) Yürüme sırasında ayağın önce parmak kısmı zemin ile temasa geçer ve bu
hareket parmak ucunda yükselmekle son bulur.

3.

(…) Ayak tabanın, vücut ağırlığının olumsuz etkisini yok eden, basıncın eşit şekilde
dağılmasını sağlayan, yastığa benzer özel bir yapısı vardır.

4.

(…) Çorap desenleri bir temaya sahiptir.

5.

(…) Tasarlanan artistik çizimin çorabın dokumasıyla uyuşmalıdır.

6.

(…) Çorap deseni tasarlarken cinsiyete dikkat edilmelidir.

7.

(…) Desen tasarımı yaparken tasarımın yapılacağı alan önemli değildir.

8.

(…) Desen ve renklere dikkat etmek çorap deseni tasarımlarında bir öneme sahip
değildir.

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 “Modül Değerlendirme” ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

İnsanda keskinlik ve canlılık etkisi yaratan çizgiler aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)

2.

Tonları açısından çizgiler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir arada verilmiştir?
A)
B)
C)
D)

3.

Işık
Renk çemberi
Yansıma
Renk

Aşağıdakilerden hangisinde renklerin, insanlar üstündeki etki ve şiddetlerine göre
ayrımı doğru verilmiştir?
A)
B)
C)
D)

6.

Biçimleri açısından çizgiler
Yoğunlukları açısından çizgiler
Etkileri açısından çizgiler
Şekilleri açısından çizgiler

Aşağıdakilerden hangisi ışığın objelere çarptıktan sonra yansıyarak gözümüze bıraktığı
etkiye denir?
A)
B)
C)
D)

5.

Kırık, eğri, düz
Kalın, ince
Dikey, eğik, yatay
Açık, koyu, orta

Etken, edilgen, aktif, statik ve pasif çizgiler hangi grup çizgilerdir?
A)
B)
C)
D)

4.

Dikey çizgiler
Eğik çizgiler
Yatay çizgiler
Düz çizgiler

Sıcak renkler
Soğuk renkler
Soğuk renkler
Sıcak renkler

- Soğuk renkler
- Ara renkler
- Ana renkler
- Ana renkler

Bir desende parlak renklerin daha fazla kullanılması aşağıdaki etkilerden hangisini
oluşturur?
A)
B)
C)
D)

Kasvet
Neşe ve heyecan
Huzur
Mutsuzluk
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7.

Aşağıdakilerden hangisi sanat malzemeleriyle üretilen dokulara denir?
A)
B)
C)
D)

8.

Dokunun iki temel oluşumu hangi seçenekte bir arada kullanılmıştır?
A)
B)
C)
D)

9.

2

3
5
6

“Ögelerin (biçim, ölçü, renk, doku vb.) eşit aralıklarda, aynı yönde, aynı ölçüde tekrar
edilmesiyle oluşan tekrardır.”cümlesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
A)
B)
C)
D)

12.

Çizginin hareketi ile biçim oluşur ve biçim iki boyutlu olup kapalıdır.
Derinliği olmasına karşın uzunluk ve genişliği yoktur.
Biçim dış görünüşle aynı anlamdadır.
Biçim kendi başına ayırt edici bir özellik değildir.

Kaç türlü tekrar vardır?
A)
B)
C)
D)

11.

Yapay dokular-Görsel dokular
Organik dokular-İnorganik dokular
İnorganik dokular-yapay dokular
Doğal dokular –Yapay dokular

Aşağıdakilerden hangisi biçim için doğru bir söylemdir?
A)
B)
C)
D)

10.

Yapay dokular
Organik dokular
Görsel dokular
Doğal dokular

Tekrar
Değişken tekrar
Tam tekrar
Hiçbiri

“İki ya da üç boyutlu biçimler arasında ortak ya da yakın oluş uyumuna ……..…
denir” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)
B)
C)
D)

Zıtlık
Biçim
Denge
Uygunluk
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13.

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)

14.

İki zıt ucu basamaklarla birbirine bağlayan köprüye koram denir.
Koram ölçüde yapılacaksa büyükten küçüğe bir sıralanış, değerde yapılacaksa
koyudan açığa bir sıralanış gerçekleştirilir.
Üç tür koram vardır.
Biçimlerin dizilişinin bir merkez etrafında olduğu koram merkezsel koramdır.

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)

Tasarım ya da düzenlemede denge sağlanması için tasarım ögelerinden
bazılarının daha baskın ve güçlü olması gerekir.
Son derece saf, soyut düzenlemelerde bile odak noktası bakan bireyin dikkatini
çekecek, görsel heyecan uyandıracaktır.
Egemenlik sadece ölçüde sağlanabilir.
Egemen olan öge görsel alanda daha çok yer kaplar.

15.

Aşağıdakilerden hangisi tasarım ilkelerinden biridir?Denge
B)
Renk
C)
Çizgi
D)
Biçim

16.

Kaç türlü denge vardır?
A)
B)
C)
D)

17.

“…….. oluşturulan motiflerin yerleştirilmesinde takip edilecek yoldur.” Cümlesinde
boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)
B)
C)
D)

18.

6
5
3
2

Biçim
Çizgi
Doku
Yön

Aşağıdakilerden hangisinde ayağın bölümleri doğru olarak verilmiştir?
A)
B)
C)
D)

Bağlayıcılar, eklemler, incik kemiği, ayak parmakları ve köprü
Bağlayıcılar, topuk, köprü, taban ve parmaklar
Topuk, köprü, taban ve parmaklar
Eklemler, incik kemiği, ayak parmakları ve köprü

19.

İnsan vücudunun temel destek alanı aşağıdakilerden hangisidir?

20.

A)
Baş
B)
Eller
C)
Ayaklar
D)
Omurgalar
Ayağımız vücudumuzun kaçta kaçıdır?
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A)
B)
C)
D)
21.

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)

22.

Beşte biri
Üçte biri
Dörtte biri
Sekizde biri

Ayak tabanındaki düz şekil, vücut ağırlığına karşı kemiklere destek verecek
özelliktedir.
Tasarım yaparken çorabın cinsiyeti, ebadı ve çeşidi belirlenmelidir.
Renk uyumuna dikkat edilmelidir.
Modaya uygun artistik çizimler yapılmalıdır.

Çocuklar için hazırlanan bir çorap deseninde neler olmalıdır?
A)
B)
C)
D)

Pastel renkler kullanılmalıdır.
Düz alanlar kullanılmalıdır.
Belli bir tema üzerinde durulmamalıdır.
Eğlenceli, sevimli desenler ile canlı renklerin kullanıldığı tasarımlar
yapılmalıdır.

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde
verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
23.

(…) Avangart yenilik getiren, yeni moda yaratan demektir.

24.

(…) Avangart için sıradan demek doğru olur.

25.

(…) Ticari olan, yani müşterisi olan yahut kanıksanmış ve benimsenmiş olan bir uçta
ise avangart diğer uçtadır.
(…) Endüstriyel bir tasarımın başarıya ulaşmasındaki en büyük etken, o ürünün estetik
ve işlevsellik açısından doğru olarak tasarlanmış olmasıdır.

26.

(…) Ürün fikrinin oluşturulması ve rafine edilmesi anlamında endüstriyel tasarım,
ürünü üretici açısından farklı ve kârlı kılan özelliklerin belirlendiği süreçtir.

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
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

A
D
C
C
A
D
D
DOĞRU
DOĞRU
YANLIŞ
DOĞRU
YANLIŞ
YANLIŞ
DOĞRU
DOĞRU
YANLIŞ
DOĞRU
DOĞRU

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
DOĞRU
YANLIŞ
DOĞRU
DOĞRU
DOĞRU
DOĞRU
YANLIŞ
YANLIŞ

1
2
3
4
5
6
7
8

56

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI
A
D
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
B
C
A
D
D
B
C
D
A
D
DOĞRU
YANLIŞ
DOĞRU
DOĞRU
YANLIŞ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1516
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
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