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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 214T00060 

ALAN Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi 

DAL/MESLEK Saraciye Modelistliği 

MODÜLÜN ADI Cüzdan Tasarımı 

MODÜLÜN TANIMI 
Cüzdan tasarımıyla ilgili bilgi ve becerilerin kazandırıldığı 

materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL Saraciyede Ölçü Alma modülünü tamamlamış olmak  

YETERLİK Cüzdan Tasarımı Yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam sağlandığında bu modül ile tekniğine uygun 

cüzdan tasarımını yapabileceksiniz.  

 

Amaçlar 
1. Cüzdan modeli geliştirebileceksiniz.  

2. Tekniğe uygun mevcut model etüdü yapabileceksiniz. 

3. Modaya uygun tasarım yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam 

Sınıf, atölye, işletme 

Donanım 

Cetvel, kurşun kalem, çeşitli dergiler, kataloglar, İnternet 

ortamı, boya kalemleri, çeşitli kâğıtlar, yardımcı malzemeler, 

yapıştırıcı, makas, kalıplar, palet. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen ölçme 

araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi 

değerlendireceksiniz. 

Öğretmen, modülün sonunda, size ölçme aracı ( test, çoktan 

seçmeli, doğru-yanlış, vb. ) kullanarak modül uygulamaları ile 

kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Bu modül ile saraciye alanında cüzdan tasarımı yapmak için gerek duyduğunuz 

becerileri geliştirmiş olacaksınız.  

 

Cüzdan, cepte taşınabilecek veya çantaya girebilecek büyüklükte, içine para ya da 

değerli kâğıt parçaları konulabilen küçük bir çantadır.  

 

Tasarım ise, yapılacak tasarımın gerçekleşmesi sırasında yönlendirici olan çizim, 

kalıp, maket vb. nin tümünü kapsar. 

 

Günümüzde, saraciye üretim alanında pek çok cüzdan çeşidi görebilmekteyiz. 

Kullanımı rahat, şık ve güzel görünümü olan, çeşitli aksesuarlarla süslenmiş cüzdanlar 

hepimizin ilgisini çekmektedir. Moda değiştikçe, gelişen ve değişimlere ayak uyduran 

saraciye üretiminde de çeşitli zenginliklerle geliştirilmiş cüzdan tasarımları da değişime 

uğramaktadır.  

 

Bu modül sonunda elde edeceğiniz bilgiler ile endüstriyel saraciyede uygulanabilecek 

tasarımlar yapabileceksiniz. Ürüne dönüştürülebilecek hâle getirdiğiniz tasarımı 

yapabilmenin zevkini ve mutluluğunu yaşayacaksınız. 

 

 
 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ- 1 
 

 

 

 Cüzdan modeli geliştirebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Saraciye satış mağazalarını gezerek cüzdan modellerini gözlemleyiniz. 

 Cüzdan yapımında kullanılan deri ve aksesuar çeşitlerini gözlemleyiniz. 

 Bayan ve erkek cüzdanı bölümlerini inceleyiniz. 

 Bilgilerinizi arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız 

 

 

1. CÜZDAN MODELİ GELİŞTİRME 
 

1.1. Cüzdan Tanımın 
 

Cüzdan, içinde kimlikleri, belgeleri, paraları muhafaza eden bölmeleri bulunan, 

katlanabilir veya kapaklı çantadır. Farklı derilerden yapılan, değişik boyutları bulunan çok 

farklı cüzdan modelleri mevcuttur. 

 

1.2. Cüzdan Çeşitleri 
 

 Bayan cüzdanları 

 

Bayanların kullanım rahatlığına ve işlevsel özelliğine göre hazırlanmış şık, zarif ve 

katlanabilir cüzdanlardır.  

 

Bayanlar cüzdanlarını genellikle çantalarında muhafaza ederler. Cüzdanların çantaya 

sığabilecek çok çeşitli boyutları mevcuttur.  

 

Endüstriyel saraciyede üretilen bayan cüzdanlarının çok geniş bir renk yelpazesi 

vardır. Ayrıca süsleme ve aksesuarlarla donanmış birçok modeli bulunmaktadır (Resim 1.1, 

1.2). 

ÖĞRENME FAALİYETİ- 1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 1.1: Bayan cüzdanı 

 

 

Resim 1.2: Bayan cüzdanı 

 

 

 Erkek cüzdanları 

 

Erkeklerin kullanabileceği, ceplerinde taşıyabilecekleri büyüklükte hazırlanmış 

cüzdanlardır.  

 

Erkek cüzdanlarında kapak bulunmamakla birlikte, bazı çeşitleri çıtçıt kullanarak 

tutturulmuştur.  

 

Erkek cüzdanlarında genellikle koyu renkler tercih edilmektedir. Metal aksesuarlarla 

veya baskı ile süslenmiş çeşitleri vardır (Resim 1.3 – 1.4). 
 

  
Resim 1. 3: Erkek cüzdanı 

 

Resim 1. 4: Erkek cüzdanı 

 
 

 Bozuk para cüzdanları 

 

Küçük boyutlarda, fermuarlarla veya ince körüklerle hacimlendirilmiş cüzdanlardır. 

Bozuk para taşımakta kullanılır. Genellikle bayanların ve genç kızların kullandıkları bu 

cüzdanların çok değişik modelleri vardır (Resim 1.5 – 1.6). 

 

  
Resim 1.5: Bozuk para cüzdanı Resim 1.6: Bozuk para cüzdanı 
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1.3. Cüzdanın Bölümleri 
 

Cüzdanlar, ön bölüm, arka bölüm ve iç aksamdan meydana gelmektedir. 

 

Erkek cüzdanlarında ve kimi bayan cüzdanlarında körük kullanılmadığını 

gözlemlemekteyiz. 

 

Bunun yanında körüklü bayan cüzdan çeşitleri de bulunmaktadır. Körüklü cüzdanların 

bölümleri şu şekildedir: 

 

 Ön bölüm  (Gövde) 

 Arka bölüm (Gövde) 

 İç aksam 

 Körük 

 

1.3.1. Kapaksız Cüzdanın Bölümleri 
 

 Ön bölüm 

 

12 x 9 standart ölçülerde hazırlanmış bir deri cüzdanın ön bölümü Resim 1.7’ de 

görülmektedir. Ön bölümün kapanması için, arkadan öne doğru tam ortalanmış bir şekilde 

2,5 cm tutturma deri parçası ilave edilmiştir. Ön bölümde çıtçıtın dişi (alt) kısmı 

bulunmaktadır.  
 

 
Resim 1.7: Ön bölüm 

 

Ön bölüm açıldığında sol tarafın altında tutturma gereci (aksesuarı) alan çıtçıtın, dişi 

(alt) parçası görülmektedir. Tutturma deri parçasının iç kısmına ve resim konulmak için 

ayrılan bölümün üst kenarına çıtçıtın erkek (üst) kısmı yerleştirilmiştir. 

 

Ön bölümün sol kısmı 8,5 cm’dir. 5 cm aşağıdan kalacak şekilde enine 1’er cm’lik 3 

adet kimlik veya kredi kartı bölümleri hazırlanmıştır. 

 

Sağ tarafa ise resim konulmak için ayrılan şeffaf bölüm vardır (Resim 1.8). 
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Resim 1. 8: Kapak açılımı 

 İç aksam 

 

Ön kapak açıldığında ilk iç aksam görülmektedir. Sol tarafa 4 adet (1’er cm arayla) 6 

cm’lik kredi kartı gözü bulunmaktadır. 1.5 cm katlama arası verildikten sonra 7,5 cm’lik bir 

bölüm daha vardır. Burada da 4 adet 6 cm’lik kredi kartı gözü bulunmaktadır (Resim 1.9). 
 

 
 

Resim  1. 9: İç aksam 
 

Sağ tarafta bulunan resim konulmak için ayrılan bölüm açıldığında ise, kâğıt para için 

ayrılmış geniş bir bölüm görmekteyiz (17 cm). Sağ ve sol kısımlarına şeffaf olarak kimlik ve 

resimlik yerleri konulmuştur (Resim 1.10 – 1.11). 
 

  
 

Resim  1.10: İç aksam 
 

Resim  1.11: Kâğıt para bölümü 
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 Arka bölüm 

 

Cüzdanın arka bölümünde herhangi bir ayrıntı bulunmamaktadır. Arka bölümde 

tutturma deri parçasını görebilmekteyiz.  
 

 
Resim 1.12: Arka bölüm 

 

Kapaksız cüzdanın bölümlerinden sonra katlanabilir kapaklı cüzdanın bölümleri çizim 

aşamalarıyla gösterilmiştir.  
 

Cüzdanın şekli (kare, dikdörtgen vb.) netleştikten sonra öncelikle cüzdanın kapak 

bölümü belirlenir (Çizim 1.1). 

 
Çizim 1.1: Kapak yerinin ve şeklinin belirlenmesi 

 

Kapak açıldıktan sonraki bölümü ve tutturma gereçlerinin yerleri belirlenir (Çizim 

1.2). 

 
Çizim 1.2: Kapağın açılmış hali 
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Ön kapak açılır ve iç aksamının yerleri belirlenir. Uzun çizgiyle belirtilmiş kısım kâğıt 

para için ayrılmış bölümdür. Sağ ve soldaki çizgiler kimlik ve kredi kartı yerleridir. İçi 

karalanmış bölüm, resim konulmak için ayrılmış şeffaf kısımdır (Çizim 1.3). 
 

 
Çizim 1.3: İç aksam 

 

Arka bölüm çizilir. Eğer bozuk para için bölme konulacaksa belirtilir (Çizim 1. 4). 
 

 
Çizim 1. 4: Arka bölüm 

 

1.3.2. Değişik Cüzdan İç Aksamları 
 

 

 
Resim 1.13 Resim 1.14 

 

https://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjo15CsqP7SAhWJKJoKHXAACogQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.cantamall.com%2Fp-26782-Derkon-Style-Erkek-Deri-Cuzdan-027-1-Siyah.html&psig=AFQjCNG1rrqXNr8kZjIjxmZuNRj-tHmUTA&ust=1490966092309748
https://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjX-_7oqP7SAhUmS5oKHSEWB4YQjRwIBw&url=https://www.cantamall.com/p-26810-Derkon-Style-Erkek-Deri-Cuzdan-011-1-Siyah.html&psig=AFQjCNG1rrqXNr8kZjIjxmZuNRj-tHmUTA&ust=1490966092309748
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Resim 1.15 Resim 1.16 

 

1.4. Deri Çeşitleri 
 

Cüzdan ve çanta yapımında kullanılan derilerin dış yüzeyleri düzgün bir dokuda 

olmalıdır. Görünüşü etkileyecek, göze hoş görünmeyecek çatlak ve kusurlar bulunmamalıdır.  

 

Endüstriyel saraciyede cüzdan yapımında kullanılan deri çeşitleri şunlardır: 

 

 Vaketa 

 

Büyükbaş hayvan derilerinden sepilendikten sonra yağlanmak ve sırça tarafının 

perdahlanması suretiyle elde edilir. Tabii renkli olanları olduğu gibi sırça tarafı boyanmış 

çeşitleri de vardır. Yumuşak derilerdir. 1–2 mm kadar kalınlığa sahiptir.  

 

 Maroken 

 

Küçükbaş hayvan derilerinin, özellikle keçi derisinin sepilenmesiyle elde edilir. Açık 

renkte olup, istenilen renkte boyanabilir. Yüzeyine baskı ile girinti ve çıkıntı yapılmaktadır.  

 

 Domuz derisi 

 

Çok sağlam bir deri olup, kendinden desenlidir.  

 

 Vidala 

 

Büyükbaş hayvan derilerinin krom tuzları ile sepilenmesiyle elde edilir. Bu deriler 

yumuşaktır ve çeşitli renkleri vardır.  

 

 Glase 

 

Oğlak ve kuzu derilerinin sepilenmesinden elde edilir. Yumuşak, ince ve zarif 

derilerdir.  

https://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi47-W9qf7SAhWGd5oKHXAXATAQjRwIBw&url=https://www.morhipo.com/kigili-eczd1-cuzdan/14398989/detay&psig=AFQjCNG1rrqXNr8kZjIjxmZuNRj-tHmUTA&ust=1490966092309748
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjs9MHkqf7SAhWD_ywKHfIfDE0QjRwIBw&url=http://m.tr.dhgate.com/product/top-business-mens-wallets-solid-pu-leather/379600675.html&psig=AFQjCNG1rrqXNr8kZjIjxmZuNRj-tHmUTA&ust=1490966092309748
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 Kösele 

 

Büyükbaş hayvan derilerinin sepilenmesinden elde edilen sert, sıkı tutumlu ve tabii 

renkte sabunlu kösele, kromlu kösele, kayışlık kösele gibi çeşitleri vardır. 

 

 Suni deriler (yapay deriler) 
 

Dış görünümü bakımından tabii deriye benzer. Suya dayanıklıdır.  

 

Suni (yapay) derileri yapmak için deri artığı pamuklu dokumalar, çuha, bitkisel lifler, 

kauçuk, selüloz asetatı gibi kimyasal maddelerle yorulur ve sıkıştırılır. Bu hazırlanan karışım 

bazen bir kumalın üzerine yapıştırılarak ince tabakalar hâline getirilir. Hangi deri çeşidine 

benzetilmek istenirse ona benzer şekiller basılır.  

 

Bu derilerin dışında endüstriyel saraciye alanında nadir de olsa, cüzdan yapımı ve 

süslemesinde şu deriler de kullanılmaktadır.  

 

 Rugan 

 Süet 

 Güderi  

 Kürk süet 

 Meşin 

 

Fantezi deriler (Antilop (ceylan), yılan, timsah, kertenkele derilerinin yağla 

sepilenmesinden elde edilir.) 
 

Çeşitli Derilerden Yapılmış Cüzdan Çeşitleri 

  
 

Resim 1.17 

 

Resim 1.18 

  

  

 

Resim 1.19 

 

Resim 1.20 
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Resim 1.21 

 

Resim 1.22 

 

1.5. Aksesuar 

 

Aksesuar, zenginleştirici parça, yan üretim gerecidir. Aynı zamanda kadın giyiminde 

kıyafeti bütünleyen ayakkabı, çanta, kemer, şapka, eldiven, mücevher gibi süsleyici eşyadır.  

 

Cüzdanların üretim alanında kullanılan metal aksesuarlar dayanıklı, dış etkilerden 

etkilenmeyecek şekilde kaplanmış olmalıdır. Metal aksesuarlar işlevine uygun büyüklükte 

olmalı ve en önemlisi dayanıklı olmalıdır. 

 

Cüzdanların ağız kaplamalarında ve süslemelerinde kullanılan aksesuarlar şunlardır: 

 

1.5.1. Tokalar 
 

Tokalar, saraciye üretim alanında genellikle kemerde kullanılsa da, çanta, cüzdan ağız 

kapamalarında ve süslemelerinde de sıkça kullanılmaktadır. 

 

Tokaların birçok çeşidi vardır. 

 

1.5.1.1. Yapımında Kullanılan Malzemeye Göre Tokalar 
 

 Hayvansal tokalar 

 Kemik 

 Sedef 

 Fildişi 

 Boynuz 

 

 Bitkisel tokalar 

 Tahta 

 

 Madensel tokalar 

 Gümüş 

 Nikel  
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 Plastik tokalar 

 Kazein  

 Selüloz 

 

1.5.1.2. Uçlarına Göre Toka Çeşitleri 
 

Yarım ve tam olmak üzere değişik tipleri mevcuttur. Sivri uçlu (üçgen, kare, 

dikdörtgen veya daha değişik şekiller), yuvarlak ve oval şekilli tokalar da bulunmaktadır.  

 

1.5.1.3. Kapama Şekillerine Göre Tokalar 
 

 Dilli tokalar: Bu tokaların tek dilli ve çift dilli olanları bulunmaktadır.  

 

 Dilsiz tokalar: Dilsiz tokaların oval, yuvarlak, kare ve daha değişik şekilli 

olanları vardır.  

 

 Kancalı tokalar: Değişik şekillerde, kare, üçgen, ve yuvarlak olanları 

bulunmaktadır (Çizim 1.5, 1.6, 1.7 ve 1.8). 
 

 

 

 

Çizim 1. 5: Uçlarına göre toka 

 

Çizim 1. 6: Dilli toka 

  

  
 

Çizim 1. 7: Dilsiz toka 

 

Çizim 1. 8 Kancalı toka 
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1.5.2. Klipsler 
 

Endüstriyel saraciye üretim alanında çanta, cüzdan ağızlarını açıp kapamada kullanılır. 

Yaylı ve yaysız çeşitleri bulunan tutturma aracıdır.  

 
Resim 1.23: Klipsli cüzdan 

1.5.3. Çıtçıt 
 

Çıtçıt, zımba ile açılan deliklere yerleştirilen ve birbirine geçerek tutturuldukları 

kenarı kapsamaya yarar. Erkek ve dişi iki parçadan oluşan madeni ya da plastik tutturucudur.  
 

 
Resim 1.24: Çıtçıt 

1.5.4. Fermuar 
 

Fermuar bir açma kapama mekanizmasıdır (Resim 1.25). 
 

Fermuar cüzdanların ağız kapamalarında kullanılmaktadır. Aynı zamanda cüzdanın 

arka bölümüne veya iç aksamına ilave edilerek bozuk para konulmasını sağlayan bölmelerde 

kullanılır.  

 
Resim 1. 25: Fermuarlı arka bölüm 
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1.6. Oran-Orantı 
 

Oran, büyüklük, nicelik ya da basamak bakımından iki şey arasında ya da parça ile 

bütün arasında bulunan bağlantıdır. 

 

Orantı, bir şeyi oluşturan parçaların kendi aralarında ve parçalarla bütün arasında 

bulunan uygunluktur. 

 

Endüstriyel saraciyede cüzdanlar oran–orantıya dikkat edilerek tasarlanmıştır.  

 

1.7. Cüzdan Standartları 
 

Endüstriyel saraciyede kullanılan cüzdan standartları şunlardır.  

 

 9,5 x 13 cm 

 12,9 x 9,5 cm 

 12 x 9,5 cm 

 13 x 10 cm 

 9,5 x 9 cm 

 6,9 x 10 cm 

 11,5 x 9,5 cm 

 10 x 13,5 cm  

 12,5 x 8,5 cm 

 8,5 x 11,5  cm 

 13,5 x 9,5 cm 

 22,5 x 10,5 cm 

 12 x 9 cm  

 11 x 10,5 cm 

 14,5 x 10 cm 

 19,5 x 10 cm 

 12 x 11,5 cm  

 16 x 11 cm 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Kullanılacak Araç Gereçler 

 

 Kâğıt 

 Kalem 

 Silgi 

 Cetvel 

 

İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak katlanabilir kapaklı 

cüzdanın bölümlerini çizim aşamalarıyla gösteriniz.  

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Cüzdanın formunu belirleyiniz.  Gerçek ölçüleri dikkate alınız. 

 Cüzdanın kapak bölümünü 

belirleyiniz. 
 Oran– orantıya dikkat ediniz. 

 Kapak açıldıktan sonraki görünümü 

çiziniz. 
 Açılım yaparken özenli olunuz. 

 Tutturma gereçlerinin yerlerini 

belirleyiniz. 
 Dikkatli ve özenli olunuz. 

 Ön kapağın açılımını çizip, iç 

aksamının yerlerini belirleyiniz. 
 Detayları unutmayınız. 

 İç aksamı çizerken öncelikle kâğıt 

para konulacak yeri belirleyiniz. 

 Gerçek ölçülere uygun çizim yapmak için 

gereken özeni gösteriniz. 

 Sağ ve sol tarafa kimlik ve kredi 

kartı bölümleri çiziniz. 
 Özenli ve dikkatli çalışınız. 

 Arka bölümü çiziniz.  Ayrıntılı ve detayları belirtiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Cüzdan, içinde kimlikleri, belgeleri, paraları muhafaza eden bölmeleri bulunan, 

katlanabilir veya kapaklı çantadır.  

2. (   ) Bayan cüzdanı, bayanların kullanabileceği, ceplerinde taşıyabilecekleri büyüklükte 

hazırlanmış cüzdanlardır. 

3. (   ) Küçük boyutlarda, fermuarlarla veya ince körüklerle hacimlendirilmiş cüzdanlar, 

erkek cüzdanlarıdır. 

4. (   ) Vaketa, cüzdan yapımında kullanılan deri çeşitlerindendir.  

5. (   ) Domuz derisi, çok sağlam bir deri olup, kendinden desenlidir.  

6. (   ) Kösele, oğlak ve kuzu derilerinin sepilenmesinden elde edilir.  

7. (   ) Aksesuar, zenginleştirici yedek parçadır.  

8. (   ) Dilli tokalar, uçlarına göre toka çeşitlerindendir.  

9. (   ) Klipsler, çanta, cüzdan ağızlarını açıp kapamada kullanılır. Yaylı ve yaysız 

çeşitleri bulunur. 

10. (   ) Fermuar bir açma kapama mekanizmasıdır.  

11. (   ) Orantı, bir şeyi oluşturan parçaların kendi aralarında ve parçalarla bütün arasında 

bulunan uygunluktur.  

12. (   ) 9,5 x 15 ölçüleri, cüzdan standartlarına uygun ölçülerdir.  

 

 

 

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 “Uygulamalı Test’”e geçiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST 

 
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için Evet,  

kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz 
 

               Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Cüzdanın formunu belirlediniz mi?   

2 Cüzdanın kapak bölümünü belirlediniz mi?   

3 Kapak açıldıktan sonraki bölümü çizdiniz mi?   

4 Tutturma gereçlerinin yerini belirlediniz mi?   

5 Ön bölümü açıp, iç aksamın yerlerini belirlediniz mi?   

6 Kâğıt para konulacak bölümü ayarladınız mı?   

7 Sağ ve sol tarafa kimlik kredi kartı bölümlerini çizdiniz mi?   

8 Arka bölümü çizip ayrıntıları belirlediniz mi?   

 

 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bürüm cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ- 2 
 

 

 Cüzdan modellerini etüt edebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Saraciye satış mağazalarını gezerek, internet üzerinde araştırma yaparak, firma 

kataloglarını inceleyerek körük ve iç aksamı inceleyiniz.  

 Yardımcı malzemeleri inceleyiniz.  

 Kullanım özelliğine ve modeline göre, değişik cüzdan formlarını inceleyiniz.  

 Bilgilerinizi arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız 

 

2. MODEL ETÜDÜ 
 

2.1. Tasarımın Tanımı 
 

Tasarım, bir ürün ortaya koymaya yönelik düşüncedir. 

 

Tasarlamak, bir şeyin biçimini zihinde canlandırmak, tasavvur etmektir. 

 

Tasarım belli bir amaç gözetir. Aynı zamanda yaratıcı eylemdir. Bu amaçla tasarımcı, 

duygusunu, düşüncesini ve hayal gücünü, çizgiler, biçimler, renkler gibi fiziksel olgulara 

aktarır. Bu aktarımlardan sonra ürünü ortaya koyar.  

 

2.2. Tasarımın Önemi ve Gereği 
 

Her alanda olduğu gibi endüstriyel saraciyede de tasarım çok önemli bir yer tutar.  

 

Tasarım yaparken tasarımcı tamamen özgür değildir. Yaratma eylemini üreticinin 

kendisinden istediği koşullara göre gerçekleştirmek durumundadır.  

 

Üretici, öncelikle yaratılacak ürünün piyasa ekonomisine ve rekabet koşullarına 

uymasını ister.  

 

Bu nedenle endüstriyel saraciyede tasarım, verimli bir üretim ve satış için gerekli 

koşullara uygun olmalıdır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ- 2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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2.3. Tasarımın Temel Öğeleri 
 

 Nokta 

 

Herhangi bir ucun, herhangi bir yüzeyde bıraktığı izdir. Küçük bir nokta, bir başlangıç 

ifade eden ve göze gelen görsel bir enerjidir. En yalın geometrik öğedir. Ucun genişliğine 

göre noktalar da büyüyüp küçülebilir. Noktaların yan yana sıralanmasıyla çizgi oluşabilir. 

 

Birden fazla nokta olduğu zaman, bir ölçünün oluşumu, bir ara, bir yön faktörü ortaya 

çıkar (Çizim 2.1 – 2.2). 

 

 
 

Çizim 2.1: Nokta çalışması Çizim 2.2: Nokta çalışması 

 

 Çizgi 

 

Çizici bir gerecin yüzeyde bıraktığı ince, uzun izdir. Çizgi, tasarımın en temel 

öğesidir. Tüm tasarımlar çizgiyle oluşturulur. Biçimlerin sınırları çizgi ile belirtilerek 

tasarıma başlanır. Her türlü biçimlendirme eyleminde çizgi kullanılır. Çizgi ile soyut ya da 

somut anlatımlar yapılabilir. Çizgi kararlı ve işlevsel olmalıdır. Kararsız, korkak, silik 

çizgiler estetik yönden olumsuz etkiler yaratır. (Çizim 2.3 – 2.4) 
 

  
Çizim 2.3: Çizgi çalışması Çizim 2.4: Çizgi çalışması 
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 Biçim  

 

Biçim, çizgilerin sınırladığı alanlardır. Kapalıdır ve iki boyutludur. Bu biçimin iyi bir 

anlatım kazanabilmesi için dış sınırların tamamen kapanması gerekir. Biçimlerin iç 

çizgilerinin de kendi karakterine uygun ve özelliklerini belirten bir ilişki içinde olmaları, 

onları daha anlamlı yapar (Çizim 2.5 – 2.6). 
 

 
 

Çizim 2.5: Biçim Çizim 2.6: Biçim 

 

Biçimler oluşum özellikleri yönünde 3’e ayrılırlar: 

 

 Doğal biçimler 

 Yapay biçimler 

 Geometrik (soyut) biçimler 

 

 Açık–koyu 

 

Renklerin açıklık ve koyuluk değerleri ile ilgili bir kavramdır. Bazı renkler yalın 

halleri ile daha açık ya da daha koyudurlar. Tasarımda anlatımın hem renkli hem de renksiz 

yapıldığı durumlarda açık–koyu lekelerin düzenindeki denge aynı derecede önemlidir 

(Çizim 2.7). 

 
Çizim 2.7: Açık– Koyu 
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 Işık–gölge 

 

Görme olayının ve görsel algılamanın temelini ışık, göz ve beyin oluşturur. Bunlardan 

birinin eksikliği bu algılamanın oluşmasını engeller. Gölge bir nesnenin ışıksız bölümleriyle 

ortaya çıkan koyuluklardır. Işığın etkisi daima gölge ile birlikte ele alınır. Biçimlerin ortaya 

çıkmasında ışık ve gölge önemli bir rol oynar (Çizim 2.8). 
 

 
Çizim 2.8: Işık–gölge 

 

 Doku 

 

Doku, bir cismin dokunulduğunda hissedilen ve bakıldığında görülen dış yüzeyinin 

yapısıdır.  

 

Doku, fizik yapısı ile bir takım küçük hacimlerden oluşur. Çok parlak yüzeylerde bu 

hacimler azalmakta ve yok olmaktadır. Doku, benzer veya aynı hacimlerin yüzeyde serbest 

olarak dağıldığı bir düzen gösterir. Doku, insanın hem görme hem dokunma duyusuna 

yöneliktir (Çizim 2.9). 
 

 
Çizim 2.9: Doku 
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 Renk  

 

Renk; yapay ya da doğal tüm objelerden yansıyarak gelen ışınların gözlerce 

algılanarak hissedildiği bir görüntüdür.  

 

Bilimsel olarak ise renk şöyle tarif edilebilir: Işığın dalga uzunluğuna göre, gözümüz 

yoluyla bizde uyandırdığı histir.  

 

Işık nesneye çarptığında, nesne ışıkta bulunan renklerin bazılarını emer, bazılarını ise 

yansıtır. Nesnenin yansıttığı renk ışınları gözde o nesnenin rengi olarak algılanır. Rengi 

ortaya çıkartan ışıktır. Işık olmayan yerde renk olmaz. Karanlıkta her şey simsiyahtır. Beyaz 

en çok ışık yansıtan, siyah ise en çok emen renklerdir.  

 

Renk tasarımın en önemli öğelerindendir. Çizgi ile yapılan tasarımlar, renk ile 

sonuçlandırılır (Çizim 2.10). 
 

 
Çizim 2.10: Renk 

 

2.4. Model Araştırma 
 

Endüstriyel saraciyede cüzdanın çok geniş bir pazarı vardır.  

 

Cüzdan modeli araştırırken izlenecek yollar şunlardır: 

 

 Saraciye satış mağazalarını gezerek, çeşitleri gözlemlenir.  

 İnternet üzerinden araştırma yaparak çanta çeşitleri gözlemlenir.  

 Dergi ve firma katalogları incelenir.  

 

Saraciye satış mağazalarında, internet üzerinde yaptığınız araştırmalarda, dergi ve 

firma kataloglarında incelemeniz gereken konular şunlardır: 
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 Cüzdan yapımında kullanılan deri çeşitlerini inceleyiniz.  

 Cüzdan yapımında kullanılan aksesuarları inceleyiniz.  

 Cüzdanın ağız kapamasında kullanılan tutturucuları inceleyiniz.  

 Bayan cüzdanlarında kullanılan boyutları inceleyiniz.  

 Erkek cüzdanlarında kullanılan boyutları inceleyiniz. 

 Bozuk para cüzdanlarında kullanılan boyutları inceleyiniz.  

 Erkek ve bayan cüzdanlarının iç aksamlarını inceleyiniz.  

 Bayan cüzdanlarında kullanılan körükle hacimlendirmeyi inceleyiniz.  

 Körüklü cüzdanların iç aksamlarını inceleyiniz.  

 Cüzdanlarda kullanılan fermuarları inceleyiniz.  

 Bayan, erkek ve bozuk para cüzdanlarında kullanılan süsleme çeşitlerini 

inceleyiniz.  

 Bayan, erkek ve bozuk para cüzdanlarında hangi renkler kullanılıyor? 

 Cüzdanlardaki payları inceleyiniz.  

 Dikiş paylarını inceleyiniz.  

 Cüzdanlardaki cep kullanımını inceleyiniz.  

 Cüzdanlardaki astarlamayı inceleyiniz.  

 Cüzdanlardaki oran–orantıyı inceleyiniz.  

  Cüzdanlardaki renk uyumu hakkında gözlem yapınız.  

 Bayan, erkek ve bozuk para cüzdanlarının standart ölçülerini gözlemleyiniz.  

 

Bu gözlemleri ve incelemeleri yaparken yanınızda defter, kalem, CD, Resim makinesi 

bulunsun. 

 

Değişik bulduğunuz çantaların çizimini yaparak, Resimını çekerek araştırmalarınızı 

zenginleştiriniz. İnternet üzerinde araştırma yaparken bulduğunuz farklı çeşitleri CD’ye 

aktarınız. 

 

Bu araştırmalarınızın tasarım aşamasında ne kadar faydalı olduğunu göreceksiniz. 

 

2.5. Model Etüdü 
 

Etüt; inceleme, araştırma anlamına gelir. Bir objenin etüdü demek, o objenin görünen 

tüm özelliklerinin (biçim, yüzey, doku, renk, hacim gibi) ayrıntılı olarak gereç üzerine 

aktarılmasıdır.  

 

Tasarım için etüt iyi bir kaynaktır. Bir nesnenin etüdü yapıldığında onu değişik 

yönlerden görüntülemek şansı elde edilir. Ayrıntılar daha iyi gözlemlenebilir. Tasarımda en 

beğenilen görüntü veya birkaç görüntü bir arada kullanılabilir. Tasarımın ilk aşamalarında 

birey, kendi çizimiyle nesneyi daha dikkatli inceler ve onu resim öğeleriyle nasıl anlatacağını 

öğrenir.  

 

Sizler de etüt yaparken resim tekniklerini, araç ve gereçleri tanıyacak, onları kullanma 

becerisini geliştireceksiniz. Tüm bunlar tasarımın daha sonraki aşamalarında sizlerin konuya 

kolay uyumunuzu sağlayacaktır.  
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Bu anlatımlar göz önünde bulundurularak: 

 

 Katlanabilir kapaklı deri cüzdan gövde, iç aksam etüdü 

 Erkek cüzdanı gövde ve iç aksam etüdü 

 Klipsli, bozuk para cüzdanı gövde etüdü 

 Fermuarla ağız kapaması yapılmış körüklü cüzdan etüdü yapalım. 

 

2.5.1. Gövde Etüdü 
 

 Etüdünü yapacağınız cüzdanları çizim yapmadan önce iyice incelemeliyiz. En 

ufak ayrıntısını bile gözden kaçırmamalıyız.  

 Etüd çalışmasında nesne, resim (etüd) yapılacak kâğıda yakın olmalıdır.  

 Beyaz kâğıda etüd yapılacaksa nesne de açık renk üzerine konulmalıdır. 

 Nesne, çizime başlamadan önce birkaç dakika incelenerek modelin bütünü 

görülür.  

 Kâğıt üzerinde kurşun kalemle hafif çizgilerle resmin kopyalanacağı alan 

belirlenir.  

 Çalışma alıştırmalarında hafif çizgiler kullanılmalıdır. Sert ve koyu çizgi 

kullanılması sakıncalıdır. Düzeltmesi zor olur.  

 Modeli doğru orantılarıyla çizmek için doğru görmek gerekir. 

 Modeldeki belirli bölümlerin birbirleri arasındaki fonlar; büyüklük ve 

küçüklüklerin karşılaştırmasıyla saptanır.  

 Modeldeki açılar, yönler hareketi verir.  

 Ayrıntıya girmeden kendine en yakın geometrik biçimlerle nesnenin tamamı 

kâğıda yerleştirilir. 

 Parçanın bütünle (oran–orantı) ilişkisini kaybetmemesine dikkat edilir.  

 Yerleştirme ve ölçülendirme beğenilirse yine hafif çizgilerle dış ve iç 

bölümdeki ayrıntılar belirlenir.  

 Çizim için 2B resim kalemi kullanılmalıdır. 

 Çok zorunlu olmadıkça silgi kullanılmamalıdır. Silmek kâğıdın ve resmin 

görüntüsünü bozar.  

 Hafif çizgilerle silmeden düzeltmeler yapılır.  

 Etüt siyah beyaz çalışılacaksa kurşun kalem veya mürekkep kullanılır.  

 

Bu aşamalar dikkate alınarak kapaklı katlanabilir cüzdanın gövde etüdü yapılır.  

 

 Cüzdanın etüdünü yapabilmek için cüzdan en ufak ayrıntısına kadar incelenir.  

 Cüzdanın gövdesi iki aşamada incelenir.  Birinci aşama ön bölüm (gövde), 

ikinci aşama arka bölüm (gövde) 

 Ön bölümün (gövde) çizimi yapılır.  

 Kapak yeri belirlenir. Parçanın bütünle (oran–orantı) ilişkisini kaybetmemesine 

dikkat edilir.  

 Kapak üzerindeki süsleme ayrıntıları belirtilir.  

 Cüzdanın tümünün gereken ayrıntıları belirtilir (Dikiş yerleri ve özellikleri gibi) 

 Daha sonra çizim yapılır. Açık–koyu, ışık–gölge var ise ona göre ön bölümün 

etüdü yapılır (Çizim 2.11). 
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Çizim 2.11:  Gövde (ön bölüm) etüdü 

 

 Gövdenin ön bölümünün etüdü yapıldıktan sonra, kapağın açılmış hâlindeki 

görünümünün etüdü yapılır. 

 Burada cüzdanın ağız kapama için kullanılmış çıtçıtın yerleri belirlenir. 

Özelliğini bozmadan çizim yapılır (Çizim 2.12). 

 
Çizim 2.12: Kapağın açılmış hâlinin etüdü 

 

 Daha sonra cüzdanın arka bölümünde bulunan detaylar incelenir ve etüd çizimi 

yapılır (Çizim 2.13). 

 
Çizim 2.13: Gövde arka bölüm etüdü 
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 Erkek Cüzdanı Etüdü 

 

 Erkek cüzdanı en ufak detayına kadar incelenir.  

 Etüd edeceğimiz erkek cüzdanında kullanılan derinin üzerinde bulunan 

görüntüler detaylı incelenir.  

 Oran ve orantıya dikkat ederek cüzdanın ön bölümü çizilir.  

 Dikiş yerleri, üzerine konulan aksesuar, kapama (tutturma) parçası 

yerleştirilir.  

 Derinin üzerinde bulunan şekillerin detayları verilerek boyanır (kuşun 

kalemle) (Çizim 2.14). 

 
Çizim 2.14: Erkek cüzdanı ön bölüm etüdü 

 

 Ön bölümün üstünde bulunan kapama (tutturma) parçasının açıldıktan 

sonraki görünümünün çizimi yapılır.  

 Ön gövdede ve tutturma deri parçasında bulunan çıtçıt yerleri belirtilir. 

Diğer detaylar da gösterilerek çizim bitirilir (Çizim 2.15). 
 

 
Çizim 2.15: Erkek cüzdanı ön bölümün açılmış hâli 

 

 Erkek cüzdanının arka bölümü incelenir ve detayları oturtularak çizimi 

yapılır (Çizim 2.16). 

 
Çizim 2.16: Erkek cüzdanı arka bölüm etüdü 
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 Klipsi Bozuk Para Cüzdanının Gövde Etüdü 

 

 Klipsli bozuk para cüzdanı bütün detaylarına inerek incelenir.  

 Bozuk para cüzdanının ağız kapamasında kullanılan klipsin yaylı oluşu 

ve yan kısımlarının (uzun kısmının) körüğe (tabana kadar) gelmesi 

detayları incelenir. 

 Boyutu, dikiş yerleri gözlemlenir.  

 Klipsli bozuk para cüzdanının etüdü yapılır (Çizim 2.17). 

 
Çizim 2.17: Klipsli bozuk para cüzdanı etüdü 

 

 Fermuarlar Ağız Kapaması Yapılmış Körüklü Cüzdanın Gövde Etüdü 

 

 Fermuarla ağız kapaması yapılmış körüklü cüzdanın gövdesini etüd 

ederken diğer cüzdanlardan farkı gözlemlenir. 

 Geniş bir gövde kullanıldığının farkına varılır.  

 Süslemesini ve fermuar açılımını inceleyerek detaylara inilir. 

 Özelliğini bozmadan etüd yapılır.  
 

 
Çizim 2.18:Fermuarlı cüzdan gövde etüdü 
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2.5.2. İç Aksam Etüdü 
 

 Katlanabilir Kapaklı Bayan Cüzdanının İç Aksam Etüdü 

 

 Katlanabilir kapaklı bayan cüzdanının kapağı ve ön gövdesi açıldığında iç 

aksam görünür.  

 İç aksam tüm detaylarıyla incelenir.  

 İlk önce cüzdanın açılımı kâğıt üzerine oturtulur.  

 İç aksamda öncelikle en üst bölümde kâğıt para konulacak bölüm çizilir. 

Bu bölümün çizimi tamamlandıktan sonra dikiş yerleri belirtilir.  

 Daha sonra sol tarafta kredi kartı bölümlerinin (enine) yerleri belirlenir ve 

çizimi yapılır.  

 Yine sol tarafın altında resim konulmak için hazırlanmış şeffaf bölüm 

çizilir. 

 Sağ tarafa geçilerek kredi kartı bölümlerinin (boyuna) çizimi yapılır.  

 Kapak ve görünen tutturma (ağız kapama) gerecinin ayrıtları verilir.  

 Cüzdanın iç aksamının açık – koyu, ışık – gölge ile etüdü tamamlanır 

(Çizim 2.19). 

 
Çizim 2.19: Bayan cüzdanı iç aksam etüdü 

 

 Erkek Cüzdanının İç Aksam Etüdü 

 

 Erkek cüzdanının iç aksamı detaylı olarak incelenir.  

 İç aksamının açılımı kâğıt üzerine oturtulur.  

 İç akşamda öncelikle en üst bölümde kâğıt para konulacak bölümler 

çizilir. Bu bölümlerin çizimi tamamlandıktan sonra dikiş yerleri belirtilir. 

 Daha sonra sol tarafta kimlik veya resim konulmak üzere hazırlanmış 

şeffaf bölüm ve kenarlarına gelen derinin çizimi yapılır.  

 Sağ tarafa geçirilerek kredi kartı konulmak üzere hazırlanmış bölümlerin 

çizimi yapılır.  

 Tüm cüzdanda bulunan dikiş yerleri belirlenir. 

 Kapama deri parçası ve tutturma (ağız kapama) gerecinin ayrıntıları 

verilir.  

 Tüm detaylar çizildikten sonra derinin üzerindeki görüntülerin çizimi 

yapılır ve etüt tamamlanır (Çizim 2.20). 
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Çizim 2.20: Erkek cüzdanı iç aksam etüdü 

 

2.5.3. Körük Etüdü 
 

Genellikle bazı bayan cüzdanlarında hacim vermek için kullanılır.  

 

 Ağız Kapaması Fermuarla Kapanmış Cüzdanının Körük Etüdü 

 

 Ağız kapaması fermuarla yapılmış cüzdanın körüğü içerde saklanmıştır 

(Çizim 2.21). 

 
Çizim 2.21: Fermuarlı körüklü bayan cüzdanı gövde etüdü 

 

 Öncelikle fermuar açılır ve körüğün duruşu incelenir.  

 Körüğün dört parçadan oluştuğu ve üçgen biçiminde aşağıya doğru 

daralması gözlemlenir.  

 Körüğün bu görüntüsü detaylı bir şekilde incelenerek etüd yapılır. 

 
 

Çizim 2.22: Fermuarlı cüzdanın körük etüdü 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Kullanılacak Araç Gereçler 
 

 Etüdü yapılacak cüzdan 

 2B kurşun kalem  

 Silgi 

 Resim kâğıdı 

 

İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak erkek cüzdanı 

etüdünü yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Etüdü yapacağınız erkek cüzdanının 

tüm detaylarını inceleyiniz. 

 En ufak ayrıntısını bile gözden 

kaçırmayınız. 

 Cüzdanı çizim yapılacak kâğıda yakın 

tutunuz. 
 Uygun açı seçiniz. 

 Cüzdanda kullanılan derinin 

detaylarını inceleyiniz.  

 Çizim aşamasında bu incelemenin kolaylık 

sağladığını unutmayınız.  

 Çizime başlamadan hafif çizgilerle 

araştırmalar yapınız. 

 Sert ve koyu çizgilerin düzeltmesinin zor 

olduğunu unutmayınız. 

 Oran ve orantıya dikkat ederek 

cüzdanın ön bölümünü çiziniz. 
 Parça bütün ilişkisini düşününüz. 

 Ön bölüm kapak veya kapama parçası 

var ise detaylı açılımını çiziniz. 

 Ölçü (oran-orantı) ile ilgili çalışmada özenli 

olunuz. 

 Tutturma (ağız kapama) gereçlerinin 

yerlerini belirtiniz.  
 Temiz ve düzenli çalışınız. 

 Tüm çizimleri ışık gölgesini 

tamamlayınız.  
 Özenli olunuz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 
1. (   ) Tasarım, bir ürün ortaya koymaya yönelik düşüncedir.  

2. (   ) Nokta, herhangi bir ucun, herhangi bir yüzeyde bıraktığı izdir.  

3. (   ) Biçim, çizici bir gerecin yüzeyde bıraktığı ince uzun izdir.  

4. (   ) Bir biçimin iyi bir anlatım kazanabilmesi için dış sınırlarının tamamen kapanması 

gerekir.  

5. (   ) Doku, bir cismin dokunulduğunda hissedilen ve bakıldığında görülen dış 

yüzeyinin yapısıdır.  

6. (   ) Işık – gölge, ışığın dalga uzunluğuna göre, gözümüz yoluyla bizde uyandırdığı 

histir.  

7. (   ) Renk tasarımının en önemli öğelerindendir, çizgi ile yapılan tasarımlar, renkle 

sonuçlandırılır.  

8. (   ) Etüt, inceleme, araştırma anlamına gelir.  

9. (   ) Etüt çizimi için 2B resim kalemi kullanılmalıdır.  

10. (   ) Etüt, siyah beyaz çalışılacaksa, kurşun kalem veya mürekkep kullanılır.  

 

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 “Uygulamalı Test’”e geçiniz 

.  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 



 

 32 

 

UYGULAMALI TEST 

 
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet,  kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz 

 

                                 Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 
Etüdünü yapacağınız erkek cüzdanının tüm detaylarını 

incelediniz mi? 
  

2 Cüzdanı çizim yapılacak kâğıdın yakınına getirdiniz mi?   

3 Cüzdanda kullanılan derinin detaylarını incelediniz mi?   

4 
Çizime başlamadan önce hafif çizgilerle araştırmalar yaptınız 

mı? 
  

5 
Oran ve orantıya dikkat ederek cüzdanın ön bölümünü 

çizdiniz mi? 
  

6 
Ön bölüm kapak veya kapama parçasının açılımını çizdiniz 

mi? 
  

7 Ağız kapama gereçlerinin yerini belirleyerek çizdiniz mi?   

8 Arka bölümü çizip, detayları yerleştirdiniz mi?   

9 Tüm çizimlerin ışık – gölge detaylarını verdiniz mi?   

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bürüm cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ- 3 
 

 

 Malzemeye ve amaca uygun cüzdan tasarımları yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Endüstriyel saraciyede yapılan çanta tasarımlarını inceleyiniz.  

 Cüzdan tasarımlarının kullanıma ve malzemeye uygunluğunu inceleyiniz.  

 Bilgilerinizi arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız 

 

3. TASARIM 
 

3.1. Standart Ölçü 
 

Cüzdan standart ölçüleri, 1. öğrenme faaliyetinde verilmiştir. Bu standartlara uygun 

ölçülerde 1 bayan, 1 erkek cüzdanı tasarımı yapmak için seçiniz. 

 

3.2. Tasarımın Özelliği 
 

Bir ürünün tasarımında genel olarak dört öğe göz önünde bulundurulur. Bunlar:  

 

 Kullanılan gereç ya da gereçlerin (deriler) olanakları, 

 Bu gereçlerin amaçlanan işlere uyarlanmasında kullanılan yöntemler, 

 Parçaların bütün içinde yan yana geliş biçimi (bir şeyi oluşturan parçaların 

kendi aralarında ve parçalarla bütün arasında uygunluk), 

 Ürünün onu izleyecek ya da kullanacak olanlar üzerindeki estetik etkisidir.  

 

Tasarım yapılırken önce ürünün strüktürü (iç doku veya içyapı), kullanım biçimi ve 

dış görünümü göz önünde tutulur. Sonra bu niteliklerin verimli bir üretim ve satış için 

gerekli koşullara uygunluğu sağlanır. 

 

3.2.1. Özgünlük 
 

Tasarım yaparken tasarımcı, özgün olmalıdır. Benzerlerinden farklı özellikler 

taşıması, yaptığımız ürünün özgün olmasını sağlar. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ- 3 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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İlk kez yapılmış, kopyası olmayan, yeni ve değişik ürünler tasarlamalıyız. Özgün 

tasarımlarımız kaynaklık edebilecek nitelikte olmalıdır. Tasarımlarımız orijinal olmalı ve 

örnek alınabilmelidir. 

 

Ancak yaratıcı ve özgün düşünebilen bireyler, çağın koşullarının gerektirdiği nitelikli 

ürünü ortaya koyabilir.  

 

3.2.2. Yaratıcılık 
 

Tasarım, yaratma olayıyla örtüşen bir olgudur. Belirli bir amaç gözeten yaratıcı bir 

eylemdir. Bu amaç doğrultusunda tasarımcı; duygu, düşünce ve hayal gücünü çizgi, biçim ve 

renk gibi olgulara aktarır. Yaratıcılığını kullanarak ürünü ortaya koyar. 

 

3.2.3. Kullanıma Uygunluk 
 

Cüzdan tasarımı yaparken kullanıma, yani amaca uygun olmasına dikkat edilir.  

 

Kullanıma uygun cüzdan tasarımı için dikkat edilmesi gereken kriterler şunlardır: 

 

 Cüzdan kullanım amacına uygun boyutta (standart ölçülerde) tasarım yapılması 

gerekmektedir.  

 Cüzdan tasarımları estetik ve şık olmalıdır.  

 Cüzdanın çeşitli bölümleri işlevine uygun planlanmalıdır.  

 

3.2.4. Malzemeye Uygunluk 
 

Tasarımlar yapılırken malzeme göz önünde bulundurulmalıdır. 

 

Cüzdan tasarımı yaparken endüstriyel saraciyede kullanılan deri çeşitlerine uygun 

olmasına dikkat edilir. 

 

Dokusu olan, yüzeyde çeşitli şekiller bulunan, düz, ince, kalın derilere göre tasarımlar 

yapılabilmelidir.  
 

3.3. Tasarım Süreci 
 

3.3.1. Problem 
 

Problem, öğrenilen kurallar çerçevesinde çözümü istenen sorudur.  

 

Problemi çözmek için tasarım; 

 

 Özgün olmalı, 

 Yaratıcı olmalı, 

 Kullanıma uygun olmalı, 

 Malzemeye uygun olmalıdır.  
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3.3.2. Yaratıcılık 
 

Problem çözüldükten sonra yaratıcılığımızı kullanarak tasarımın ilk aşaması olan eskiz 

çizimleri için hazırlığımızı yapmalıyız. 

 

Eskiz çizimleri bizi tasarıma götürür. 

 

 Eskiz Çizim Aşamaları (Bayan Cüzdanı) 
 

Modelini tasarladığımız cüzdanın standart ölçülere uygun ön gövdesinin çizimini 

yaparız.  

Ön gövde standart ölçüleri 12,5 x 8,5’dur. Bu ölçülere uygun çizim yaptıktan sonra 

estetik ve hoş bir görünüm sağlamak için alt köseler hafifçe yuvarlatılır (Çizim 3.1). 
 

 
Çizim 3.1: Ön gövde eskiz çalışması 

 

İkinci aşama olarak cüzdanın kapağının indiği yer belirlenir. Cüzdan kapağı 7 cm 

aşağıya çizilir. Kapak uçları da yuvarlatılır (Çizim 3.2). 

 
Çizim 3. 2: Ön gövde eskiz çalışması 

 

Üçüncü aşama olarak cüzdanın kapağına estetik bir görünüm vermek ve işlevsellik 

katmak amacıyla fermuarlı bozuk para bölümü yerleştirilir. 
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Yukarıdan 1 cm, yanlardan 1,5 cm bırakılarak 1,5 cm eninde fermuar yeri çizilir 

(Çizim 3.3). 

 
Çizim 3.3: Ön gövde eskiz çalışması 

 

Daha sonraki aşama ise kapağa 5 cm eninde, yanlardan 7 mm, aşağı inen uçları aşağı 

doğru verev olarak birleşen bir parça yerleştirilir. (Çizim 3.4) 
 

 
Çizim 3.4: Ön gövde eskiz çalışması 

 

Kapak çizimi bittikten sonra kapağın açılıp içinden görülen, ilave deri parçasıyla 

kapatılmış bölümünün çizimi yapılır. 

 

Bu bölüm cüzdana ilave edilecek bölümdür (12,5 x 8 cm’ dir). 

 

1,5 santim (altta) cüzdana dikiş ile ilave edilecek bölümünün çizimi yapılır. Kenarları 

yuvarlatılır (Çizim 3.5). 
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Çizim 3.5: İlave parça eskizi 

 

Arka gövde bozuk para bölümü ilavesi çizimi yapılır (Çizim 3.6). 
 

 
Çizim 3 .6: Arka bozuk para bölüm eskizi 

 

 Eskiz Çizim Aşamaları (Erkek Cüzdanı) 
 

Modelini tasarladığımız erkek cüzdanının standart ölçülere uygun ön gövdesinin 

çizimini yaparız. 

 

Erkek cüzdanı standart ölçüleri 11 x 9,5’dur. (Çizim 3.7) 
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Çizim 3.7: Ön bölüm eskizi 

 

Tasarladığımız cüzdanla iki renk kullanımı tasarladığından ortaya yerleştireceğimiz 

farklı renk derinin ölçülerini belirleriz. 

 

Ortadaki farklı renkteki derinin üzerine yerleştirilecek metal aksesuarın yerinin de 

çizimi yapılır. Ortadaki bölüm cüzdana yerleştirilirken alttan ve üstten 3,5 cm bırakılır. 

Metal aksesuar orta bölüme yerleştirilen soldan 2 cm bırakılıp yerleştirilir (Çizim 3.8). 
 

 
Çizim 3.8: Ön bölüm eskizi 

 

Daha sonra cüzdanın ilave parça ile kapama (tutturma) bölümü çizilir. Tutturma 

parçası arkaya dönme payıyla birlikte 4 cm’dir. Tutturma (ağız kapama) parçasının ucu 

yuvarlatılarak estetik bir görünüm kazanması sağlanır (Çizim 3.9). 

 

 
Çizim 3.9: Ön bölüm eskizi 
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3.3.3. Tasarım 
 

Cüzdanın (bayan ve erkek) eskiz çizimleri yapıldıktan sonra standart ölçülere göre 

gerçek boyutunda çizimi yapılır. 

 

Tasarımlar bir veya birkaç değişik görüntülerde olabilir. Ön bölüm (gövde), arka 

bölüm, iç aksam, ilk kapak açılımı görüntüsü gibi. Tasarımda, etüt ederken yaptığımız 

(tutturma) gereçlerinin yerleri ve detayları, kâğıt para, bozuk para yerleri, kredi kartı ve 

resimlik detayları gibi. 

 

Bayan cüzdan tasarımında renklendirme, doku çalışmasıyla birlikte verilmiştir. Bayan 

cüzdanına doku olarak imitasyon veya baskı deri görüntüsünden yola çıkılmıştır.  

 

Eskiz çizimini yaptığımız bayan cüzdanının dört farklı tasarımı yapılmıştır. Gövde ön 

bölümde, standart ölçülere uygun çizim yapılarak tüm detaylar belirtilmiştir. Dikiş yerleri, 

fermuarı, süsleme parçası, dokusu ve rengi ile tasarım tamamlanmıştır (Çizim 3.10). 
 

 
Çizim 3.10: Standart ölçülerde hazırlanmış bayan cüzdan tasarımı 

 

Kapağın açılımı ile oluşan görüntünün çiziminde de tüm detaylar belirtilir. Ağız 

kapama gereçleri (çıtçıt), dikişler, sadece estetik görünüm kazandıran tutturma deri parçası 

detaylandırılarak çizilir (Çizim 3.11). 
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Çizim 3.11: Cüzdan ön kapak açılmış hali 

 

Alt bölümün açılımıyla iç aksamının görüntüsü ortaya çıkar. İç aksamda kâğıt para 

konumu için hazırlanmış bölüm, sağ ve sol tarafta ve ortada şeffaf görünümlü kimlik ve 

kredi kartı bölümleri çizilip renklendirilmiştir (Çizim 3.12). 

 

 
Çizim 3. 12: İç aksam 
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Dördüncü görünümü ise, arkasında bulunan klipsli bozuk para bölümüdür. Ayrı olarak 

hazırlanan cüzdana eklenmiş klipsli bölümün detayları çizilir ve renklendirilir (Çizim 3.13). 
 

 
Çizim 3.13: Arka bölüm 

 

Eskiz çizimlerine verdiğimiz erkek cüzdanının tasarımının çizimi ve renklendirmesi 3 

aşamada yapılmıştır. Eskiz çiziminde de anlattığımız gibi erkek cüzdanı iki renkten 

oluşmuştur. Orta bölüm açık renk, kenarlar ve tutturma ağız kapama parçası koyu renk 

olarak tasarlanmıştır. Açık renk olan ortadaki bölüme bakır renkli metal aksesuar 

tasarlanmıştır. Tüm dikiş detaylarıyla renklendirme yapılmıştır (Çizim 3.14). 

 

 
Çizim 3.14: Ön bölüm tasarımı 
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Cüzdanın ön bölümünde ağız kapamasında kullanılan tutturma deri parçasının 

açılımının tarsımı ve renklendirmesi yapılır. Ağız kapama gereci olan çıtçıtın görünümü 

çizilir (Çizim 3.15). 

 

 
Çizim 3.15: Tutturma gereci görünümü 

 

Son olarak iç aksamın tasarımı yapılır. Kâğıt para konulmak üzere hazırlanmış 

bölümü; sol tarafta kimlik veya resim konulmak üzere hazırlanmış bölüm vardır. Sağ tarafta 

ise 3 adet kredi kartı bölümü hazırlanmış (tasarlanmış) ve renklendirilmiştir.  Tüm dikiş 

detayları verilmiştir (Çizim 3.16). 

 

 
Çizim 3.16: İç aksam 
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Bayan ve erkek cüzdanının tasarımını gerçek ürüne dönüştürülmesini ve 

renklendirilerek detaylandırılmasını aşamalarıyla izledik.  

 

Şimdi de değişik boyutlarda, farklı ağız kapamaları bulunan, farklı süsleme 

özelliklerine sahip cüzdan tasarımlarını görelim.  

 

3.3.4. Bayan Cüzdanı Tasarımları 
 

 Model- 1 

 

Bu cüzdanda iki ayrı renk kullanılmıştır. Tutturma (ağız kapama) parçası ve alt ortada 

bulunan ilave süsleme parçası aynı renkte tasarlanmıştır. Dikişleri daha koyu bir renk 

kullanılarak tasarlanmıştır (Çizim 3.17). 
 

 
Çizim 3.17: Bayan cüzdan tasarımı 

 

  Model- 2 

 

Bu tasarımda ağız kapaması fermuarla yapılmıştır. 5 renk kullanılarak, değişik boyut 

ve şekildeki parçaların birleştirilmesiyle (zikzak dikişle) oluşturulmuş bir yüzey 

düşünülmüştür (Çizim 3.18). 
 

 
Çizim 3.18: Bayan cüzdan tasarımı 
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 Model- 3 

 

Bu cüzdanın tasarımının kenarları kalın ve ince biyelerle süslenmiştir. Kapağın 

ortasına bir kare yerleştirilmiştir. Kare parçasının üzerine yarım çiçek tasarlanmıştır. 

Kapağın kalın ve ince biyenin bitimine pul ve boru boncuklarla süslemeler tasarlanmıştır 

(Çizim 3.19). 

 
Çizim 3.19: Bayan cüzdan tasarımı 

 

Bu cüzdanın tasarımında ağız kapaması yapışkan bant (İtalyan fermuarı – cırt cırt) 

olarak tasarlanmıştır (Çizim 3.20). 
 

 
Çizim  3.20: Ön bölüm açılmış hâli 
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İç aksamında ise orta bölümde ve sağ tarafta 3’er adet kredi kartı veya kimlik gözleri 

bulunmaktadır (Çizim 3.21). 
 

 
Çizim3.21: İç aksam 

 

 Model - 4 

 

Bu cüzdanın ağız kapamasının tokalarla yapılması tasarlanmıştır. Üzerindeki 

süslemeler ayrı bir renk olarak tasarlanmıştır. Bir kompozisyon verilerek kapağa ve ön 

gövdeye oturtulmuştur (Çizim 3.22). 
 

 
Çizim 3.22: Bayan cüzdan tasarımı 

 

 Model- 5 
 

Bu tasarımda ön gövde iki bölümden oluşmaktadır. Kapak ve gövdeye yerleştirilmiş 

bozuk para (küçük boyutlu cüzdan) gövdesi (kapaklı) konulmuştur. 
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Süsleme kapaklarda püsküllerle düşünülmüştür. Deri için uygulamada ince derinin 

kesilerek püskül hâline getirilmesi gibi.  

 

Cüzdan kapaklarında oluşturulan süsleme ise endüstriyel saraciyede kullanılan renkli 

sırımlarla düşünülen kompozisyonlardır (Çizim 3.23). 
 

 
Çizim 3.23: Bayan cüzdan tasarımı 

 

3.3.5. Erkek Cüzdanı Tasarımları 
 

 Model - 1 

 

Bu tasarım sadece bir erkek cüzdan tasarımıdır. Rengine göre dikişleri daha koyu renk 

ile tasarlanmıştır. Kapağın sağ alt köşesine metal aksesuar yerleştirilmiştir (Çizim 3.24). 
 

 
Çizim 3.24: Erkek cüzdan tasarımı 
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 Model- 2 

 

Bu cüzdan iki renkten oluşmaktadır. Tasarım yamuk bir çizgiyle hazırlanmıştır. 

Kapağın uç tarafına bir harf dizayn edilerek oturtulmuştur (Çizim 3.25). 
 

 
Çizim 3.25: Erkek cüzdan tasarımı 

 

Bu tasarımlarda izlediğiniz gibi birçok özgün, yaratıcı, malzemeye ve amaca uygun 

tasarımlar yapabilme olanağınız vardır.  

 

3.3.6. Kalite Kontrol 
 

Tasarım çizgi ile oluşur. Bu oluşumun kalite kontrolü şu şekilde yapılır:  

 

 Tasarımın çizgilerinin doğruluğu ve net oluşu izlenir.  

 Tasarımın amaca ve malzemeye uygunluğu kontrol edilir. 

 Detayların incelikleri kontrol edilir.  

 Parça ile bütün (oran-orantı) ilişkisi kontrol edilir.  

 Kullanılan renkler ve renk uyumu kontrol edilir.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Kullanılacak Araç Gereçler 

 

 Kurşun kalem 

 Silgi 

 Cetvel 

 Resim kâğıdı 

 

İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak 12,5 x 8,5 standart 

ölçülerinde bayan cüzdanının gövde (ön bölüm) eskiz çizimini yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 12,5 x 8,5 standart öçlüklerine göre 

cüzdanın ön bölümünü çiziniz. 
 Ölçümlerde özenli olunuz. 

 Alt köşelerini hafifçe yuvarlatınız. 
 Estetik ve güzel bir görünüm için 

olduğunu unutmayınız. 

 Cüzdanın kapağının indiği yeri 

belirlemek için 7 cm aşağıya inip 

çiziminizi yapınız. 

 Parça–bütün (oran–orantı) ilişkisini 

düşününüz.  

 Kapak uçlarını da yuvarlayınız.  Özenli çalışınız. 

 Ön bölümde bulunan fermuarlı 

bölümün çizimi için yukarıdan 1 cm, 

yanlardan 1,5 cm bırakarak 1,5 cm 

eninde çizim yapınız.  

 Dikkatli ve özenli çizim yapınız. 

 Kapağa eklenecek 5 cm eninde uçları 

aşağıya doğru inen parçanın çizimini 

yapınız. 

 Temiz ve düzenli çalışınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1.  (   ) Kredi kartı, sürücü belgesi ve personel kimlik kartlarının standart ölçüsü 7,5 x 

4,5’dur. 

2. (   ) Bir ürünün tasarımında, kullanılan gereç ya da gereçlerin olanakları, göz önünde 

bulundurulur.  

3. (   ) Benzerlerinden farklı özellikler taşıması yaptığımız ürünün özgün olmasını sağlar. 

4. (   ) Tasarım yaparken yaratıcılığın kullanılmasına gerek yoktur.  

5. (   ) Cüzdan tasarımları estetik ve şık olmalıdır.  

6. (   ) Problem, öğrenilen kurallar çerçevesinde çözümü istenen sorudur.  

7. (   ) Cüzdan tasarımı yaparken standart ölçüler göz önünde bulundurulmaz.  

 

 

 

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 “Uygulamalı Test’”e geçiniz 
 

 

UYGULAMALI TEST 
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet,  kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 
 

                    Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 
12,5 x 8,5 standart ölçülerine göre cüzdanın ön bölümünü 

çizdiniz mi? 
  

2 Alt köşelerini hafifçe yuvarladınız mı?   

3 Kapak yerini 7 cm aşağıya çizdiniz mi?   

4 Kapak uçlarını yuvarladınız mı?   

5 

Ön bölümde bulunan fermuarlı bölümün çizimi için yukarıdan 

1 cm, yanlardan 1,5 cm bırakıp 1,5 cm eninde çizim yaptınız 

mı? 

  

6 
Kapağa süsleme amacıyla eklenecek parçanın 5 cm eninde 

uçları verev gelerek aşağıda birleşen bölümü çizdiniz mi? 
  

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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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 
Uygulamalı Test (Yeterlik Ölçme) 

 

Yaptığınız cüzdan tasarımını aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.  

 

                            Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

A) Cüzdan Modeli Geliştirme   

1 Cüzdanın tanımını ve çeşitlerini öğrendiniz mi?   

2 Cüzdanın bölümlerini incelediniz mi?   

3 Cüzdan yapımında kullanılan deri çeşitlerini öğrendiniz mi?   

4 Oran-orantıyı öğrendiniz mi?   

5 
Endüstriyel saraciyede kullanılan cüzdan standartlarını 

öğrendiniz mi? 
  

B) Model Etüdü   

1 Etüt için değişik cüzdan modelleri araştırdınız mı?   

2 Cüzdanın gövde etüdünü yaptınız mı?   

3 Bayan cüzdanı bölümlerinin etüdünü yaptınız mı?   

4 Erkek cüzdanı bölümlerinin etüdünü yaptınız mı?   

5 Bozuk para cüzdanı bölümlerinin etüdünü yaptınız mı?   

6 Körük etüdünü yaptınız mı?   

C) Tasarım   

1 Bayan cüzdanı tasarımı yapıp renklendirdiniz mi?   

2 Erkek cüzdanı tasarımı yapıp renklendirdiniz mi?   

 

 

 

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. 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

Sorular Cevaplar 

1. D 

2. Y 

3. Y 

4. D 

5. D 

6. Y 

7. D 

8. Y 

9. D 

10. D 

11. D 

12. Y 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

Sorular Cevaplar 

1. D 

2. D 

3. Y 

4. D 

5. D 

6. Y 

7. D 

8. D 

9. D 

10. D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

Sorular Cevaplar 

1. Y 

2. D 

3. D 

4. Y 

5. D 

6. D 

7. Y 

CEVAP ANAHTARLARI 
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