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ALAN

Ayakkabı ve Saraciye Üretim Teknolojisi

DAL/MESLEK

Ayakkabı Modelistliği

MODÜLÜN ADI

Model Geliştirme
Kalıp ve taban etüdü yapma, ayakkabı model geliştirme,
koleksiyon oluşturma, sunum yapma işlemlerinin anlatıldığı
bir öğrenme materyalidir.

MODÜLÜN TANIMI
SÜRE

40/16

ÖN KOŞUL

Modülün ön koşulu yoktur.

YETERLİK

Kalıp ve taban etüdü yapmak, ayakkabı modeli geliştirmek,
koleksiyon oluşturmak, sunum yapmak

MODÜLÜN AMACI

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Genel Amaç
Gerekli ortam sağlandığında bu modül ile piyasa araştırması
yapabilecek, mevcut model etüdü yapabilecek ve modeller
geliştirebilecek, ölçülere ve tekniğine uygun prototip
hazırlayıp görsel sunuma hazır hale getirebileceksiniz.
Amaçlar
1. Araştırma
yöntemlerini
öğrenecek,
işletmeleri
araştırabileceksiniz.
2. Deri, malzeme, yardımcı malzeme ve mevcut ayakkabı
etütleri yapabileceksiniz.
3. Etüt etme yöntem ve tekniklerini bileceksiniz.
4. Tekniğe ve kalıba uygun modeller araştırıp, standardını
oluşturabilecek ıstampalarını çıkarabileceksiniz.
Ortam : Sınıf ve atölye ortamı
Donanım: Farklı yükseklik ve modelde kalıplar, ökçe ve
tabanlar, deriler, yardımcı malzemeler, sektörel dergi ve
kataloglar, moda dergileri, kurşun kalemler, boya kalemleri,
boyalar, silgi, kalemtıraş, değişik doku ve kalınlıkta kâğıtlar,
pistole, ökçe merdiveni, açıölçer, renkli fon kâğıtları, makas,
maket bıçağı, değişik materyaller, görsel ve sesli sunum araç
gereçleri, moda, magazin ve dekorasyon dergileri, alanla ilgili
dergiler, fuar broşürleri, kesim bıçağı, karton, kesim lastiği,
çelik cetvel, deri, aksesuarlar, ökçe ve taban çeşitleri
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.

ii

GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Model geliştirebilmeniz için, piyasa taraması yaparak kullanılan malzemeleri
tanımanız, modayı takip ederek, dikiş, monta, süsleme ve model özelliklerini incelemeniz
gerekir. İşletmeleri, yan sanayi ürünlerini araştırmalı, alanla ilgili iyi ve doğru bilgi birikimine
sahip olmalısınız. Kalıp, ökçe, taban, aksesuar, malzeme ve ayakkabı etütleri yaparak,
düşündüğünüz modeli kâğıda aktarabilecek yetiye sahip olmanız gerekir. Yaratıcı düşünce ile
kalıbın kullanım alanına uygun, birçok yeni modeller geliştirebilir, bütün olabilirlikleri
araştırabilirsiniz.
Model araştırması yaparken, önce bütünü algılayıp, sonra detayları düşünmek gerekir.
Eskizler hâlinde kâğıt üzerinde araştırmalar yapılarak, bu araştırmalardan seçilen modelleri
büyüterek gereken detayları ekleyebilirsiniz.
Bu modül ile alanla ilgili araştırma yaparken dikkat edilecek noktaları ve nasıl bir yol
izlendiğini öğrenecek, malzemeleri tanıyarak kalıp, taban, ökçe, ana ve yan malzeme etütlerini
yapabilecek, etüt edilen mevcut modelden yola çıkarak küçük kalıp eskizlerinin üzerinde
model araştırmaları yapabilecek ve büyütülen modelleri renklendirebileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında alanla ilgili piyasa
araştırması yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:


Bulunduğunuz bölgedeki firma ve işletmeleri araştırınız.



Alanla ilgili basılı yayınları inceleyiniz.



Firma ve işletmelere giderek alanla ilgili bilgi toplayınız.



Bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Araştırma için ayakkabı ile ilgili katalog, model kitapları, işletmeler, satış mağazaları
ve internet ortamını araştırmanız gerekmektedir.

1. MODEL GELİŞTİRME
Moda eğilimleri gözlenerek gelecek sezon için moda olması öngörülen ayakkabı
özellikleri, renkler ve deri çeşitleri incelenmeli, aksesuarlar araştırılmalıdır. İşletme ihtiyacı,
tüketici istekleri, ürün üretimi için gerekli teknolojik ve teknik bilgi, ürünün işlevselliği,
müzeler ve kütüphaneler araştırılmalıdır.
Bu aşamada belirlenen mağazalar gezilerek günün moda eğilimlerine uygun olarak
tasarlanmış ve üretilmiş ayakkabılar incelenmelidir. Ayrıca piyasada bulunan ana ve yardımcı
malzemelerle aksesuarların kalitesi ve maliyetleri de araştırılmalıdır.

1.1. Piyasa Araştırması
Hem sanayinin gelişmesinde hem de dışa açılma sürecinde, ayakkabı sektörü dinamik
bir yapıya sahiptir. Bu yapının özelliği gereği sektörde yoğun bir rekabet yaşanmaktadır.
Malzeme, dikiş, monta, süsleme ve model özelliği olarak kalite çok önemlidir.
Bilinçli ve profesyonelce çizilen modellerden üretilen ayakkabılar, insanların
beğenisine sunularak, olumlu pazarlar bulabilir.
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Piyasa araştırması yapacak olan kişi, alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmeli, alanla ilgili
bilgileri tam olmalıdır. Çünkü iyi bir araştırma, alanla ilgili iyi bilgi birikimine sahip olmaya
bağlıdır.

1.1.1. Piyasa Araştırmasında Dikkat Edilecek Noktalar












Hedef kitlenin belirlenmesi (kullanım sezonu, çeşidi, fonksiyonu ve hitap edilen
yaş ve cinsiyet grubu vb.)
Mağazaları dolaşmak
Moda fuarlarını ve gösterilerini izlemek
Piyasayı araştırmak
Alanla ilgili işletme ve firmalara gitmek
Mağazada satışa sunulan ayakkabı çeşitlerini tespit etmek, sunuş ( vitrin, stant,
askı, raf, vb.) biçimlerini incelemek
Hedef kitleye uygun firma belirlemek
İşletmenin benimsediği tarzı ortaya koymak
Ürün maliyetini ortaya koymak
Meslek elemanlarını tanımak
Makine ve donanımları incelemek

1.1.2. İşletme Araştırması
İşletme araştırması (veri toplama) yapmaktaki amaç;




Bilgi toplamak (seçilen firma hakkında elde edilen bilgiler)
Kullanılacak materyal ve malzeme araştırması yapmak
Araştırma çizimleri (eskizler, piyasa araştırması sırasında yapılan ön çizimler)

Seçilen mağaza ya da firmaların satış ve fiyat politikaları, üretim kapasiteleri, gelecekle
ilgili planları ve kalite kontrol ilkeleri araştırılarak belirlenmelidir. Mağaza ya da firmalar
hakkında bilgi ve dokümanlar toplanmalı, toplanan veriler araştırma kataloğu hâline
dönüştürülmelidir.
Seçilen firma araştırılırken aşağıdaki ölçütler göz önünde tutulmalıdır:


Hedef kitle: Seçilen firmanın sezon (yazlık, kışlık), yaş grubu, cinsiyet (kadın,
erkek, çocuk), pazar eğilimleri tespit edilmelidir.



Pazarlama: Satış politikasını tartışmak ve belirlemek için pazarlama grubu
toplanır. Koleksiyonlardaki tasarımların her birinden üretilen örnek ayakkabılar
alıcılara, satış sezonu başlamadan iki, üç ay önce fuarlarla ya da moda gösterileri
yapılarak gösterilir. Yılda iki defa fuarlar düzenlenerek bir önceki sezon yeni
modeller tanıtılır.



Maliyet: Bir ayakkabının üretiminde harcanacak tahmini zaman, kullanılan deri
ve süsleyicilerin maliyet hesabı genellikle tasarım bölümünde yapılır. Öngörülen
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fiyat sınırları içinde kalabilmek için gereken ekonomik kısıntılar bu aşamada
yapılır. Tasarlanan ve üretilen ayakkabı, seri üretimde kullanılan deri, yardımcı
malzeme, süsleyici malzemelerin miktarı, birim ve maliyet fiyatları ile ilgili
açıklamalar ve örnek malzemeler bir form üzerinde gösterilmelidir. Maliyet
formunda ayakkabı modelinin çizimi, deri miktarı, hesabı, ağırlığı, ana malzeme
ve yardımcı (süsleyici) malzeme örnekleri (fermuar, düğme, zımba vb.)
bulunmalıdır.





Verilen siparişe göre maliyet hesaplanır.
Depoya ihtiyaç tespit listesi gönderilir.
İş emri formu çıkartılır.
İlgili birimlere kullanılacak gereçler gönderilir.

Teknolojiyi takip etme: Eskiden el emeği ile yapılan ayakkabılar, günümüzde artan
talepleri karşılayabilmek için, yeni teknolojiye uygun olarak makineli üretime geçmeyi
zorunlu kılmıştır. Firmanın, teknolojik gelişmelere paralel yeni yöntem ve teknikleri takip
etmesi, gelişen teknolojiye uygun yeni makine ve ekipmanları temin etmesi gelişime etki eden
faktörlerdir. Araştırma yaparken alanda yeni yöntem ve teknikleri, teknolojik gelişmeleri takip
etmek, bilgi edinirken dikkat edilecek unsurlardır.
Gelecekten beklentiler: Firmanın gelecekten beklentileri o firmanın bakış açısını ve
vizyonunu ortaya koyar. Firmanın beklentileri ile müşteri istekleri tasarımcıyı yönlendirir.
Üretim Metotları: Üretim yapılırken izlenen yol incelenir, kullanılan teknikler ve
işlem basamakları takip edilmelidir.
Meslek elemanları:









Arge grubu
Tasarımcı
Modelist
Sayacı
Montacı
Regolacı
Finisajcı
Paketleyici

Standardizasyon ve kalite: Malzeme, dikiş, monta, süsleme ve model özelliği olarak
kalite çok önemlidir. Belli standartları kabul eden uluslararası evrensel değerlendirme yapan
ve Türk Standartları enstitüsü gibi uygunluk değerlendirmesi ve belgelendirme faaliyetleri
yapan kurumlar vardır ( TSE, ISO, SATRA vb.). Ürünlerin bu belirlenen standartlara uygun
üretilmesi gerekir.
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Makine parkı: Teknolojik gelişmelere paralel olarak üretilen yeni makinelerle yapılan
üretim hem standart ve kaliteyi yükseltmiş, hem de üretimin daha kolay duruma gelmesiyle
yapılan ayakkabı sayısında çoğalma sağlamıştır. Araştırma aşamasında firmada
bütün bölümlerde kullanılan makineler ve ekipmanlar tespit edilmeli, çalışma sistemleri,
çeşitleri ve özellikleri hakkında bilgi toplanmalıdır.

1.1.3. Yan Sanayi Ürünlerini Araştırma








Kalıp
Taban
Ökçe
Aksesuar
Deri
Kumaş
İplik vb.

Günümüzde internet ile ilgili kaynaklara daha kolay ve hızlı şekilde ulaşılmaktadır.
Araştırmalar internet ortamından, moda ve sektör dergilerinden yapılabilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler

 Ayakkabı satış mağazalarını geziniz.
 Ayakkabı üretimi yapan firmaları
araştırınız.

 Dikkatli çalışınız.

 Meslek elemanlarını tanıyınız.

 Araştırmacı ve girişimci olunuz.

 Yan sanayi firmalarını ve ürünlerini
 Moda fuarlarına katılınız.
araştırınız.
 İşletmelerini imkânlarını, hizmet alanlarını
 Gözlem ve inceleme yapınız.
ve yapısını inceleyiniz.
 İnternet üzerinden yurt dışı ve yurt içi ürün
modellerini inceleyiniz.
 Sektörle ilgili dergi ve katalogları
inceleyiniz.
 Moda dergilerini inceleyiniz.
 Sektör ile ilgili fuarları izleyiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

( ) Piyasa araştırması yapacak olan kişi, alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmelidir.
( ) Gelecek sezon için moda olması öngörülen ayakkabıların, şu andaki sezonda
araştırılmasına gerek yoktur.
( ) Araştırma planlı ve sistemli bir çalışma sürecidir.
( ) İşletmeler belli bir standardizasyona bağlı kalmamalıdır.
( ) Hitap edilen kesim firmaların satış politikasını belirler.
( ) İşletme ihtiyacı, tüketici istekleri model belirlemede etkilidir.
( ) Maliyet hesabı monta bölümünde yapılır.
( ) Satış politikasını tartışma ve belirleme işi pazarlama grubunun görevidir.

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.
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UYGULAMALI TEST
Araştırma tekniklerine uygun olarak, piyasa araştırması yapınız. Yaptığınız bu
araştırmayı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.

Hedef kitleyi belirlediniz mi?

2.

Ayakkabı satış mağazalarını gezdiniz mi?

3.

Moda fuarlarını ve gösterilerini izlediniz mi?

4.

Piyasa araştırması yaptınız mı?

5.
6.
7.

Ayakkabı üretimi yapan firmaları araştırdınız mı?
Mağazada satışa sunulan ayakkabı çeşitleri tespit edilerek,
sunuluş biçimlerini incelediniz mi?
Hedef kitleye uygun firma belirlediniz mi?

8.

İşletmelerin hizmet alanlarını ve yapısını incelediniz mi?

9.

Ürün maliyetini hesapladınız mı?

10.

Meslek elemanlarının görev ve sorumluluklarını araştırdınız mı?

11.

Makine ve donanımları incelediniz mi?

12.
13.
14.

Yan sanayi firmalarını ve ürünlerini araştırdınız mı?
İnternet üzerinden yurt dışı ve yurt içi ürün modellerini
incelediniz mi?
Sektör dergilerini ve katalogları incelediniz mi?

15.

Moda dergilerini incelediniz mi?

16.
17.

Sektör ile ilgili fuarları izlediniz mi?
Temiz ve özenli çalıştınız mı?

18.

Zamanı iyi kullandınız mı?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet”
ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
AMAÇ
Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında ölçülere ve
tekniğine uygun mevcut kalıp, ökçe ve aksesuar etüdü yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
ARAŞTIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:


Farklı modellerde kalıp, ökçe ve aksesuar çeşitlerini araştırınız.



Değişik kalıp, ökçe, taban ve aksesuar resimleri bularak, bu malzemeleri
tanıyınız.



Bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Araştırma için ayakkabı ile ilgili katalog, model kitapları, işletmeler, satış mağazaları
ve internet ortamını araştırmanız gerekmektedir.

2. MODEL ETÜDÜ
2.1. Kalıp, Ökçe ve Taban Etüdü


Kalıp: Ölçülere uygun bire bir kalıp etüdü yapıldıktan sonra, altına kalıp
numarası, topuk yüksekliği, numarası, hedef kitle, kalıbın üretildiği firma adı,
tarih ve çizen kişinin ismi yazılır (Şekil 2.1).
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Şekil 2.1: Kalıp etüdü



Ökçe: Ökçe (topuk) ; tabanın alt kısmına eklenen yükseltici elemandır. Tabana
yapıştırılarak veya çivilenerek tutturulur. Yürümeyi kolaylaştırır.

Resim 2.1: Farklı modellerde ökçeler

Ökçe modeli çok önemlidir, ayakkabı modelini tamamlamalıdır. Yüksek ökçe, alçak
ökçe, dolgu topuk, stiletto (sivri, uzun), küt, yumurta topuk gibi modelleri vardır.

Şekil 2.2: Farklı modellerde ökçe etütleri (öğrenci çalışmaları)
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Taban: Ayakkabı üst ve alt olmak üzere iki bölümden oluşur. Üst bölüme saya,
alt bölüme taban denir. Taban, ayakkabının altına gelen ve yerle temas eden
kısmıdır. Dış taban, iç taban, ara taban, taban astarı ve ökçeden oluşur.

Ayakkabı tasarımı yaparken modelin tabanla bütünlük kazanması ve birbirini
tamamlaması gerekir.

Şekil 2.3: Taban etüdü

2.1.1. Aksesuar Etüdü
Aksesuar, bir şeyi tamamlayan yedek parça olarak tanımlanabilir. Tasarımda deri, kürk,
kumaş, aksesuar, bağcık, kapsül, toka vb. düşünülüyorsa bunun çizimde doğru hissettirilmesi
gerekir. Bu nedenle tasarımcının malzemeyi tanıması ve çok sağlam bir teknik bilgiye ihtiyacı
vardır. Tasarımcı modeli için gerekli malzemeyi, aksesuarı model özelliğini dikkate alarak
seçmelidir.
Ayakkabı tasarımı yapılırken ayakkabıda bulunan tüm özelliklerin ve detayların etkili
bir imaj yaratması için bir bütünlük içerisinde olması gerekmektedir. Deri yapısı, aksesuar,
model özelliği vb. tüm unsurlar, saptanan amaç doğrultusunda uyum ile bir araya getirilmeli
ve bütünlük sağlanmalıdır.
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Kurdele, fiyonk, vb. Aksesuarın, model, renk ve malzeme yönünden ayakkabıyı
tamamlayıcı, uyum ve karşıtlık etkisi yaratıcı özellikte olması gerekir.
Aksesuarlar bütünü tamamlayan parçalardır. Ayakkabıya estetik kazandırmak
amacıyla kurdele, fiyonk,vb. materyaller kullanılır.

a

b

Şekil 2.4: Kurdele etüdü (öğrenci çalışması)

Mevsim özelliklerine ( kışlık-yazlık) ve ayakkabının kullanım alanına (kadın-erkek,
çocuk vb.) göre aksesuarların özellikleri değişeceğinden, tasarımda bu ölçütler dikkate
alınmalıdır. Ayakkabı için seçilen aksesuarların, günün modasına ve kullanılacağı yerin
amacına uygun olması gerekir.

Resim 2.2: Aksesuarlı bayan terliği
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Şekil 2.5: Aksesuar etüdü ( öğrenci çalışması)



Toka: Metal, plastik gibi çeşitli malzemelerden yapılmış aksesuarlardır.
Ayakkabı modeline uygun olarak farklı biçim ve renklerde tokalar bulunur.

a

b

Şekil 2.6: Toka etütleri (öğrenci çalışması)

Aksesuarlar, estetik amacın yanı sıra fonksiyonel de kullanılır. Bir toka iki bölümden
meydana gelir; tokanın aksesuar olarak kullanılacak bölümü ve sayaya tutturulmasını
sağlayan bölümdür. Aksesuarların sağlam ve kaliteli olması gerekir.
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Şekil 2.8: Farklı biçimlerde metal aksesuar etütleri

(öğrenci çalışması)

Şekil 2.9: Öğrenci çalışması



Fermuar: İşlevsel olarak genellikle bot ve çizmelerde ayakkabı koncunun iç
tarafında yer alır. Bazı modellerde aksesuar amaçlı olarak da kullanılır.

Şekil 2.10: Fermuar etüdü



Bağcık: Gambanın yüz parçalarını birleştirmek için şerit veya ip şeklindeki
malzemelerdir. Bağlar genellikle tekstil veya sentetik malzemeden üretilir. Bazı
modellerde deriden ince şeritler kesilerek de elde edilebilir. Çeşitli renklerde ve
uzunluklarda bağcıklar sayanın rengine ve modeline uygun olarak kullanılır.
Yassı ve yuvarlak olarak iki türlü bağcık vardır.
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Resim 2.3: Yuvarlak bağ



Kapsül: Bağcıklı modellerde bağcık yerlerine açılan deliklerin yırtılmaması ve
daha güzel görünmesi için kullanılan aksesuarlardır. Metal veya plastik olarak
üretilir. Kapsüller çap büyüklüklerine göre sınıflandırılır.

Resim 2.4: Ayakkabıda kullanılan kapsül



Zımba (rivet): Saya üzerine, sayayı sağlamlaştırmak veya estetik kazandırmak
için kullanılır. Farklı büyüklük ve renklerde olabilir.

Resim 2.5: Zımba

2.1.2. Malzeme Etüdü
Deri, tekstil ürünleri, suni deriler gibi ayakkabı üretiminde kullanılan malzemeler, göz
hizasına yerleştirilerek, hiçbir değişiklik yapmadan etüt edilir.
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Çizim deriyi daha dikkatli inceleme imkânı sağlar. Derinin doku özellikleri ve ışıkgölgesi incelenerek ve gözlemlenerek resmedilmelidir.

Şekil 2.11: Deri etüdü

Resim 2.6: Der

2.1.3. Ayakkabı Etüdü
Elimizde mevcut olan bir ayakkabı göz hizasına yerleştirilerek ya da sezonun moda
dergilerinden seçilen bir ayakkabı, hiçbir değişiklik yapmadan etüt edilir.
Ayakkabının incelenmesi ve araştırılması amaçlı bir ön çalışmadır. Eğitimin ilk
aşamalarında kişi kendi çizimiyle nesneyi daha dikkatli inceler ve onu çizerek nasıl
anlatacağını öğrenir. Çizim tekniklerini, ayakkabının belirli noktalarını kendi gözlemleyerek
kavrar. Bu çalışma tasarımın daha sonraki aşamalarında öğrencinin konuya kolay uyumunu
sağlar.

Resim 2.7: Ayakkabı modeli

Etüt ederken, ayakkabının biçimi, ölçüleri, varsa aksesuarı, ışık-gölgesi, rengi, vb. hiç
değiştirilmeden aynen kâğıda aktarılır.
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Tasarım için etüt iyi bir kaynaktır. Böylece ayrıntılar daha iyi gözlemlenebilir.

Şekil 2.12: Ayakkabı etüdü ( öğrenci çalışması)

a

b
Şekil 2.4: Modelden etüt örneği
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler

 Kalıp etüdü yapınız.

 Çizime başlamadan önce araç gereçlerinizi
tam olarak hazır bulundurunuz.

 Ökçe etüdü yapınız.

 Dikkatli çalışınız.

 Taban etüdü yapınız.

 Ölçüleri doğru aldığınızdan emin olunuz.

 Ayakkabıda kullanılan aksesuar
etüdünü yapınız.
 Değişik ayakkabı modellerinin etüdünü  Aldığınız ölçülerin doğruluğunu kontrol
yapınız.
ediniz.
 Hataları düzeltiniz.
 Kontrolünü yapınız.

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

9.

( ) Etüt yapıldıktan sonra altına kimlik bilgileri yazılmalıdır.
( ) Etüt ederken, ayakkabının biçim ve ölçülerinde değişiklikler yapılabilir.
( ) Toka ve aksesuarlar estetik amacın yanı sıra fonksiyonel olarak da kullanılır.
( ) Çizim, malzemeyi daha dikkatli inceleme imkânı sağlar.
( ) Modeli tamamlayıcı unsur olarak ayakkabıda mutlaka aksesuar kullanılmalıdır.
( ) Etüt yapmak tasarım için önemli bir kaynaktır.
( ) Aksesuar özellikleri mevsim özelliklerine göre değişiklik göstermez.
( ) Fermuar, hem estetik kazandırmak için, hem de fonksiyonel olarak kullanılan bir
yardımcı malzemedir.
( ) Tasarımcının malzemeyi tanıması gerekli değildir.

10.

( ) Model için gerekli malzemeyi ve aksesuarı tasarımcı seçer.

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

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.

20

UYGULAMALI TEST
Malzeme etütlerini yapınız. Yaptığınız bu uygulamayı aşağıdaki ölçütlere göre
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.

Kalıp etüdü yaptınız mı?

2.

Ökçe etüdü yaptınız mı?

3.
4.
5.

Taban etüdü yaptınız mı?
Ayakkabıda kullanılan aksesuar çeşitlerinin etüdünü
yaptınız mı?
Değişik ayakkabı modellerinin etüdünü yaptınız mı?

6.

Hataları düzelttiniz mi?

7.

Kontrolünü yaptınız mı?

8.

Temiz ve özenli çalıştınız mı?

9.

Zamanı iyi kullandınız mı?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet”
ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
AMAÇ
AMAÇ
Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında ölçülere ve
tekniğine uygun mevcut modelden eskiz çalışmaları yaparak, yeni modeller
geliştirebileceksiniz.

ARAŞTIRMA
ARAŞTIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:


Farklı yükseklik ve modellerde ayakkabı çeşitlerini araştırınız.



Farklı modellerde mevcut ayakkabıları inceleyerek tanıyınız.



Bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Araştırma için ayakkabı ile ilgili katalog, model kitapları, işletmeler, satış mağazaları
ve internet ortamını araştırmanız gerekmektedir.

3. MODEL ARAŞTIRMALARI
3.1. Modelden Eskizler (Model Geliştirme)


Araştırma: Etüt edilen mevcut modelden yola çıkarak, küçük kalıp eskizlerinin
üzerinde model araştırmaları yapılır. Yaratıcı düşünce ile kalıbın kullanım
alanına uygun, birçok yeni modeller geliştirilebilir. Bütün olabilirlikler araştırılır
(Şekil 3.1).
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Şekil 3.1: Eskiz çalışmaları

Model geliştirirken dikkat edilecek noktalar şunlardır:


Modaya uygunluk: Model araştırması yaparken sezon modasına uygun
araştırmalar yapılmalıdır. Bu yüzden tasarımcının, o yılın moda ürünlerini
araştırması, moda akımlarından haberdar olması gerekmektedir.



Hedef kitle: Tasarımcının ayakkabının hangi sezon, ne zaman, nerede, nasıl
kullanılacağını araştırması, cinsiyet ve hangi yaş grubuna hitap edeceğini
bilmesi, ayakkabının hangi model grubuna göre model araştırması yapacağını
tespit etmesi gerekir.



Üretilebilirlik: Tasarlanan model üretim tekniklerine uygun olmalı ve
üretilebilir nitelikte olmalıdır.



Yaratıcılık: Yaratıcılık, bağımsız düşünebilme, kendini ifade edebilme,
yeniliklere açık olabilme ve yeni arayışlar içerisinde olabilmedir. Tasarımcı bu
ilkeler doğrultusunda hareket etmelidir.



Estetik: Güzellik ve güzelliğin insan belleğindeki ve duygularındaki etkileridir.
Modeller, estetik ölçütler göz önünde bulundurularak geliştirilmelidir.
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Kullanılabilirlik: Model, ayak anatomisine uygun nitelikte olmalı, ayağı
rahatsız etmemelidir.

3.2. Model Geliştirme
Ayakkabı tasarımında ilk aşama, düşünülen modelin ilk ve genel görüntü çiziminin
yapılmasıdır. İkinci aşamada seçilen modeller büyütülerek, çeşitli çalışma çizimleri yapılır.
Bu çizimlerde tasarlanan modelde bulunabilecek tüm detaylar ( fermuar, deri, kumaş, zımba,
aksesuar, biye, dikiş vb.) gösterilir.
Model araştırması yaparken, önce bütünü algılayıp, sonra detayları düşünmek gerekir.
Eskizlerden seçilen modeli büyütürken gereken eklemeler yapılabilir. Çizim üzerinde en
küçük parçalar, en ince noktalar ve ayrıntılar da çizilerek gösterilmelidir. (Taban kenarlarına
dikilen vardola, dikiş, renk farklılığı, aksesuar, toka vb. gibi )
Modelleri büyütürken;




Ölçülere uygunluk
Anatomik yapıya uygunluk
Üretilebilirlik

Şekil 3.2: Ölçülere uygun çizim




Gerekli düzeltmeler
Gerekli eklemeler
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Şekil 3.3: Modele uygun aksesuar araştırması






Modele uygun aksesuar araştırmaları
Estetik
Yaratıcılık
Kullanılabilirlik

Şekil 3.4: Modele uygun aksesuar seçimi






Dikişler
Modele uygun aksesuarlar
Modele uygun malzemeler
Modele uygun taban

Şekil 3.5: Çizim üzerinde dikişler ve aksesuarlar

Renk uyumları göz önünde bulundurulmalıdır.
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Şekil 3.6: Renklendirme

3.3. Renklendirme
Moda trendlerine uygun renkler seçilerek, istenilen teknikle renklendirme yapılır. Işık
gölge, renk uyumu ve ton geçişlerine dikkat edilir.

Şekil 3.7

3.4. Sunum
Çalışmalar estetik bir düzenleme ile sınıf içerisinde sergilenerek sunumu yapılır.

3.5. Dosyalama
Dosyalanarak muhafaza edilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler

 Eskiz araştırmaları yapınız.

 Çizime başlamadan önce araç gereçlerinizi
tam olarak hazır bulundurunuz.

 Yeni model araştırmaları yapınız.

 Dikkatli ve temiz çalışınız.

 Eskizlerden modeller seçiniz.

 Ölçüleri doğru aldığınızdan emin olunuz.

 Seçilen modelleri büyütünüz.
 Gerekli düzeltmeleri yapınız.
 Renklendiriniz.

 Günün modasına uygun renkler seçiniz.

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

( ) Ayakkabı tasarımında ilk aşama, düşünülen modelin ilk ve genel görüntü

çiziminin eskiz hâlinde çizilmesidir.
2.

( ) Tüm detaylar eskiz çizimler üzerinde gösterilmelidir.

3.

( ) Bir modelden yola çıkarak yüzlerce model geliştirilebilir.

4.

( ) Yaratıcılık model araştırması yaparken en önemli noktalardan biridir.

5.

( ) Modelin üretilebilir olması model araştırırken etkili değildir.

6.

( ) Kalıp modeli ve ökçe yüksekliği çizimde modeli etkileyen unsurlardır.

7.

( ) İki boyutlu çizimlerde derinlik yoktur.

8.

( ) Ayakkabı modelini oluşturmadan önce, kalıp modelini belirlemek gerekir.

9.

( ) Modelin anatomik yapıya uygun olması gerekir.

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.
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UYGULAMA TESTİ
Model araştırmalarını yapınız. Yaptığınız bu uygulamayı aşağıdaki ölçütlere göre
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.

Eskiz araştırmaları yaptınız mı?

2.

Yeni model araştırmaları yaptınız mı?

3.

Eskizlerden modeller seçtiniz mi?

4.

Seçilen modelleri büyüttünüz mü?

5.

Gerekli düzeltmeleri yaptınız mı?

6.

Renklendirdiniz mi?

7.

Sunum yaptınız mı?

8.
9.

Dosyaladınız mı?
Temiz ve özenli çalıştınız mı?

10.

Zamanı iyi kullandınız mı?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet”
ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4
ÖĞRENME FAALİYETİ–4
AMAÇ
AMAÇ
Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında ölçülere ve
tekniğine uygun prototip üretim örneği hazırlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
ARAŞTIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:


Istampa çeşitlerini araştırınız.



Farklı modellerin çıkarılmış ıstampalarını inceleyiniz.



Payları araştırınız.



Bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Araştırma için ayakkabı ile ilgili katalog, model kitapları, işletmeler, satış mağazaları
ve internet ortamını araştırmanız gerekmektedir.

4. PROTOTİP HAZIRLAMA
Tasarımın gerçek malzeme ile üretildiği aşamadır. Tasarımın üretilmesine karar
verildiğinde firmada prototip bir üretim örneği yapılır. Bu aşamada üretimin en ekonomik
şekli düşünülür. Firmanın tasarım ve üretim ekibi üretim örneğini onaylar ve ondan sonra
üretimin miktarı, renk ve numara grupları belirlenir.
Seri üretim yapılması düşünülüyorsa üretimi etkileyen ayrıntılar tartışılarak istenilen
şekle uygun olup olmadığı belirlenir.

4.1. Standart Form
Standart form sayayı hazırlayabilmemiz için modelin iç-dış monta ve kıvırma paylarını,
kenar çizgilerini, ölçülerini ve tüm model özelliklerini görebildiğimiz ana form elemanıdır
(Şekil 4.1).
Standart form üzerinde modeli oluşturan yüz, astar, fort ve bombeyi oluşturan bütün
çizgiler gösterilir.
Bu modelin standart formunun yüz ıstampaları; yüz, gamba ve üst bant olmak üzere üç
parçadan oluşmaktadır (Şekil 4.1).
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Şekil 4.1: Standart form

4.2. Istampalar
Yüz: Ayakkabının üste binen parçalarında ve ağız dikişlerinde 4 mm kıvırma payı
verilmiştir (Şekil 4.2).

Şekil 4.2: Yüz ıstampası
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Şekil 4.3: Üst bant ıstampası

Istampa çıkarırken deri aşağıdaki yüz ıstampasında olduğu gibi parçalandığında, daha
ekonomik kullanım sağlar (Şekil 4.4). Bu şekilde üst bandı ıstampa üzerine denk gelen
bölüme 8 mm bindirme payı vermek gerekir (Şekil 4.5).

Şekil 4.4: Saya yüz ıstampa

4.3. Kalite Kontrol
Çıkarılan ıstampanın, sayaya gitmeden önce kalıba oturduğundan emin olabilmek için,
ıstampa kontrol edilmelidir. Hatalı sonuç verirse ıstampa yeniden gözden geçirilmelidir.
Istampaları kontrol etmek için standart form üzerinde veya kâğıtla kontrol yöntemleri
kullanılır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler

 Seçilen tasarımın standart formunu
hazırlayınız.

 Çizime başlamadan önce araç
gereçlerinizi tam olarak hazır
bulundurunuz.

 Istampalarını çıkarınız.

 Dikkatli çalışınız.
 Ölçüleri doğru aldığınızdan emin
olunuz.
 Ölçü alma yöntem ve tekniklerini
inceleyiniz.
 Aldığınız ölçülerin doğruluğunu kontrol
ediniz.

 Istampaları kontrol ediniz.
 Uygun malzemeden prototip ürünü
hazırlayınız.
 Kalite kontrol yapınız.

33

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.
2.
3.
4.
5.

(
(
(
(
(

) Ayakkabı, saya ve taban olmak üzere iki parçadan oluşur.
) Prototip ürün üretim örneği hazırlama yöntemidir.
) Sayanın ön kısmını oluşturan ana parçaya yüz ıstampası denir.
) Kıvırma payı 8mm verilir.
) Çıkarılan ıstampa, sayaya gitmeden önce mutlaka kontrol edilmelidir.

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.
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UYGULAMALI TEST
Prototip ürün için seçilen modelin ıstampalarını çıkarınız. Yaptığınız bu uygulamayı
aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.

Seçilen tasarımın standart formunu hazırladınız mı?

2.

Istampalarını çıkardınız mı?

3.

Istampaları kontrol ettiniz mi?

4.

Uygun malzemeden prototip ürünü hazırladınız mı?

5.

Kalite kontrol yaptınız mı?

6.

Çizimin altına kimlik bilgilerini yazdınız mı?

7.

Temiz ve özenli çalıştınız mı?

8.

Zamanı iyi kullandınız mı?

Evet

Hayır

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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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Piyasa araştırması yaparak, sezon moda ürünlerine uygun model geliştirerek, prototip
ürün ıstampası çıkarınız. Yaptığınız bu uygulamayı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1.

Ayakkabı satış mağazalarını gezdiniz mi?

2.

Ayakkabı üretimi yapan firmaları araştırdınız mı?

3.

Meslek elemanlarını tanıdınız mı?

4.

Yan sanayi firmalarını ve ürünlerini araştırdınız mı?

5.

7.

İşletmelerin olanaklarını, hizmet alanlarını ve yapısını
incelediniz mi?
İnternet üzerinden yurt dışı ve yurt içi ürün modellerini
incelediniz mi?
Sektörle ilgili dergi ve katalogları incelediniz mi?

8.

Moda dergilerini incelediniz mi?

9.

Sektör ile ilgili fuarları izlediniz mi?

10.

Kalıp etüdü yaptınız mı?

11.

Ökçe etüdü yaptınız mı?

12.

Taban etüdü yaptınız mı?

13.

Ayakkabıda kullanılan aksesuar çeşitlerinin etüdünü yaptınız mı?

14.

Değişik ayakkabı modellerinin etüdünü yaptınız mı?

15.

Hataları düzelttiniz mi?

16.

Kontrolünü yaptınız mı?

17.

Temiz ve özenli çalıştınız mı?

18.

Zamanı iyi kullandınız mı?

19.

Eskizlerden modeller seçtiniz mi?

20.

Seçilen modelleri büyüttünüz mü?

21.

. Gerekli düzeltmeleri yaptınız mı?

22.

Renklendirdiniz mi?

23.

Sunum yaptınız mı?

6.
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Evet

Hayır

24.

Dosyaladınız mı?

25.

Temiz ve özenli çalıştınız mı?

26.

Zamanı iyi kullandınız mı?

27.

Seçilen tasarımın standart formunu hazırladınız mı?

28.
29.

28. Standart Istampa uygulamasının doğruluğunu kontrol ettiniz
mi?
Şablon çizimini doğru olarak yaptınız mı?

30.

Istampalarını çıkardınız mı?

31.

Payları doğru verdiniz mi?

32.

Ölçülerin ve temel noktaların doğruluğunu kontrol ettiniz mi?

33.

Astar ıstampalarının uygulamasının doğruluğunu kontrol ettiniz
mi?
Bombe ıstampasının uygulamasının doğruluğunu kontrol ettiniz
mi?
Fort ıstampasının uygulamasının doğruluğunu kontrol ettiniz mi?

34.
35.

37.

Mostra ıstampasının uygulamasının doğruluğunu kontrol ettiniz
mi?
Uygun malzemeden prototip ürünü hazırladınız mı?

38.

Istampalar istenilen nitelikte oldu mu?

39.

.Kalite kontrol yaptınız mı?

40.

Istampaların altına kimlik bilgilerini yazdınız mı?

41.

Temiz ve özenli çalıştınız mı?

42.

Zamanı iyi kullandınız mı?

43.

Temiz ve özenli çalıştınız mı?

36.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARI
ÖĞRENME FAALİYET-1 CEVAP ANAHTARI
1

Doğru

2

Yanlış

3

Doğru

4

Yanlış

5

Doğru

6

Doğru

7

Yanlış

8

Doğru

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 CEVAP ANAHTARI
1

Doğru

2

Yanlış

3

Doğru

4

Doğru

5

Yanlış

6

Doğru

7

Yanlış

8

Doğru

9

Yanlış

10

Doğru
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Doğru
Doğru

ÖĞRENME FAALİYETİ-4 CEVAP ANAHTARI
Doğru
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru

1
2
3
4
5
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