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AÇIKLAMALAR
MODÜLÜN KODU 214T00065

ALAN Ayakkabı ve Saraciye Üretim Teknolojisi

DAL / MESLEK Saraciye Üretimi-Saraciye Modelistliği

MODÜLÜN ADI Saraciye Model Geliştirme

MODÜLÜN TANIMI
Modaya uygun model geliştirme ile ilgili bilgi ve becerilerin
kazandırıldığı öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/32

ÖN KOŞUL
Temel sanat eğitimi, ölçü alma, görünüş çıkarma, maket
hazırlama, model araştırma modüllerini almış olmak

YETERLİK Model geliştirme ile ilgili yöntem ve teknikleri öğrenmek

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Uygun ortam sağlandığında model geliştirerek prototip ürün
hazırlayabileceksiniz.
Amaçlar
1. Kapsamlı piyasa araştırması yapabileceksiniz.
2. Tekniğe uygun model etüdü yapabileceksiniz.
3. Amaca uygun model araştırması yapabileceksiniz.
4. Ürüne ve kullanım yerine uygun aksesuar tasarımı

yapabileceksiniz.
5. Tasarıma uygun prototip ürün hazırlayabileceksiniz.

EĞİTİM- ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Çizim masası bulunan aydınlık bir ortam, kataloglar, dergiler,
internet erişimi, saraciye satış mağazaları, işletmeler, fuarlar,
kalıp, gerçek ürünler, deri çeşitleri, saraciyede kullanılan
yardımcı malzemeler, kâğıt, kalem, silgi, çelik cetvel,
kalemtıraş, boya kalemleri guaş boyalar, sulu boyalar, mulâj
kâğıdı, masat, eye kesim bıçağı, yapıştırıcı, yapıştırıcı kutusu,
fırça, makas, mukavva.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Her faaliyet sonunda o faaliyetle ilgili değerlendirme soruları
ile kendi kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda size ölçme arası (uygulama, soru-
cevap) uygulayarak model uygulamaları ile kazandığınız bilgi
ve becerileri ölçerek değerlendirecektir.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,

Bu modül ile saraciye alanında model geliştirmek için gerek duyduğunuz bilgi ve
becerileri geliştirmiş olacaksınız.

Model geliştirirken piyasaya araştırmasının ne kadar önemli olduğunun farkına
varacaksınız. İnternet üzerinden değişen modayı izleyebileceksiniz. Sektör ve moda
dergilerini inceleyerek sezon ve önümüzdeki sezon trendlerini gözlemleyebileceksiniz.

Model geliştirirken, mevcut olan modeli, deriyi ve aksesuarları etüd etmenin
yararlarını duyumsayacaksınız. Model geliştirip, renklendirecek ve çıkardığınız ürünün
özelliklerini benimseyeceksiniz.

Bu modül sonunda elde edeceğiniz bilgi ve beceriler ile endüstriyel saraciyede
uygulanabilecek model geliştirebileceksiniz. Ürüne dönüşebilecek hale getirdiğiniz
modelleri yapabilmenin zevkini ve mutluluğunu yaşayacaksınız.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ– 1

Uygun ortam sağlandığında, bu faaliytete verilen bilgiler doğrultusunda alanla ilgili
piyasa araştırması yapabileceksiniz.

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:

 Bulunduğunuz yerdeki saraciye ile ilgili firma ve işletmeleri araştırınız.
 Basılı yayından saraciye ürünleri modasını izleyiniz.
 İnternet üzerinden araştırma yaparak model incelemesi yapınız.
 Saraciye satış mağazalarını gezerek, sezon trendlerini inceleyiniz.
 Firma ve işletmelere giderek alanla ilgili bilgi toplayınız.

Araştırmalarınızı rapor haline dönüştürüp, sınıfa sununuz.

1. PİYASA ARAŞTIRMASI

Model geliştirmek amacıyla piyasa araştırması yapmak için model eğilimleri
gözlemlenmelidir. Bulunduğumuz sezon ve önümüzdeki sezon için moda olması öngörülen
saraciye ürünlerinin özellikleri, moda renkler, kullanılan deriler ve aksesuarlar
araştırılmalıdır. Tüketicinin istek ve beğenileri, işletmenin ihtiyacı, saraciye ürünlerinin
üretimi için gerekli teknolojik ve teknik bilgiler araştırılmalıdır.

Saraciye ürünlerinin satıldığı mağazalar gezilmeli, moda trendlerine uygun
tasarlanmış ve üretilmiş çanta, cüzdan, kemer vb. incelenmelidir. İşlevsellikleri ana ve
yardımcı malzemelerin kalitesi ve maliyetleri araştırılmalıdır.

1.1. Araştırma Yöntemleri

Piyasa araştırması yapmak için kişi, alanı ile ilgili moda trendlerini takip etmeli, her
türlü gelişmeden haberdar olmalıdır. Alanı ile ilgili iyi bir donanıma (bilgi birikimine) sahip
kişi araştırmayı kapsamlı, bilinçli ve profesyonelce yapabilir.

Piyasa araştırması yaparken dikkat edilecek hususlar şunlardır:

Hedef kitlenin belirlenmesi;

 Hedef kitle için öncelikle sezonun belirlenmesi gerekir. Bulunduğumuz sezona
(yaz, bahar, kış) göre araştırmalarımızı yapmalıyız.

ÖĞRENME FAALİYETİ– 1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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 Hitap edilen yaş grubunu belirlemeliyiz. Hangi yaş grubuna göre piyasa
araştırması yapacağımız çok önemli bir noktadır. Saraciye ürünlerinde (çanta,
kemer, cüzdan vb.) yaş grubuna göre bazı farklılıklar söz konusudur.

 Cinsiyet grubunu belirlemeliyiz. Saraciye ürünlerinde cinsiyete göre de bazı
farklılıklar göz önünde bulundurulmalıdır. Kadınlara hitap eden saraciye
ürünlerinin çok geniş bir renk yelpazesi ve aksesuar zenginliği söz konusudur.
Erkeklere hitap eden saraciye ürünlerinde ise genellikle koyu renkler ve sadelik
ön plandadır.

Saraciye ürünleri satan mağazaları dolaşmak;

 Saraciye ürünleri (çanta, kemer, cüzdan vb.) satan mağazaları dolaşırken
sezonun moda trendleri izlenir.

 Kullanılan malzeme (ana ve yardımcı malzemeler) çeşitleri belirlenir.
 Çanta, kemer, cüzdan gibi saraciye ürünlerinde kullanılan aksesuar çeşitleri

izlenir.
 Saraciye ürünlerinin satış mağazalarındaki sunuluş biçimleri (vitrin, stant, askı,

raf vb.) incelenmelidir.

Moda fuarlarını ve gösterilerini izlemek;

 Moda fuarlarında ve gösterilerinde saraciye ürünlerinin giysi ile uyumu izlenir.
 Saraciye ürünlerinden çanta ve kemerin ayakkabı ile uyumu izlenir.

Alanla ilgili işletme ve firmalara gitmek;

 Saraciye üretimi yapan işletme ve firmalara giderek üretimde kullanılan ana ve
yardımcı malzemeler, renkleri, aksesuarlar izlenmelidir.

 Dikiş teknikleri, sağlamlığı ve kalitesi izlenmelidir.
 İşletme ve firmaların benimsediği tarz incelenmelidir.
 Ürün maliyetleri incelenmelidir.
 İşletme ve firmalarda çalışan meslek elemanları tanınmalıdır.
 İşletme ve firmalarda saraciye üretiminde kullanılan makine ve donanımlar

incelenmelidir.

1.2. İşletme Araştırması

Veri, bir sonuca varabilmek için gerekli olan ilk bilgidir. Araştırmacının verileri hangi
teknikle toplayacağına karar vermesi gerekir. Veri toplama teknikleri; belgesel bilgi toplama,
gözlem, görüşme ve yazışma (anket) dır.

Veri toplamadaki (işletme araştırması yapmaktaki) ilk amacımız seçilen işletme
hakkında elde edilen bilgileri toplamaktır. Bilgileri topladıktan sonra kullanılacak materyal
ve malzeme araştırması yapılır. Araştırma çizimleri yapılır. Bu çizimler piyasa araştırması
sırasında esinlenerek yapılmış eskiz ve ön çizimlerdir.
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Seçilen işletme ya da firmaların fiyat politikaları, üretim kapasiteleri, gelecekle ilgili
düşünce ve planları, kalite kontrol ilkeleri araştırılmalıdır.

Bu araştırmalarımız sonucunda topladığımız veriler katalog haline dönüştürülmelidir.

1.2.1. Satış Politikası

Piyasa araştırması yapılırken işletmelerin satış ve fiyat politikaları belirlenmelidir.
İşletme yetkilileri tarafından iç ve dış pazara göre satış ve fiyat politikaları belirlenmektedir.

1.2.2. Meslek Elemanları

Endüstriyel saraciye üretim alanında çalışan meslek elemanları şunlardır:

 Tasarımcı
 Modelist
 Kesimci
 Tıraşcı
 Baskıcı
 Montaj elemanı (montajcı)
 Dikiş makinacısı
 Paketleyici

1.2.3. Hedef Kitle

Seçilen işletme ya da firmaların sezon (yazlık, kışlık, baharlık), hitap yaş grubu,
cinsiyet (kadın, erkek, çocuk) ve pazar eğilimleri tespit edilmelidir.

1.2.4. Maliyet

Saraciye üretiminde maliyet hesaplamada işletme ve firmalarda göz önünde
bulundurulan kriterler şunlardır:

 Saraciye ürünlerinin (çanta, kemer, cüzdan vb.) üretiminde harcanacak tahmini
zaman belirlenir.

 Tasarımcı, kullanılan deri ve süsleme malzemelerinin maliyet hesabını çıkarır.
 Maliyeti çok yükseltmemek için ekonomik kısıtlamalar bu aşamada (deri ve

süsleme malzemelerinin maliyet hesabı aşaması) yapılır.
 Maliyet hesaplamaları için bir form doldurulur. Bu formda saraciye seri

üretiminde kullanılan deri, yardımcı malzemeler, süsleme için kullanılan
malzemenin miktarı, birim ve maliyet hesaplamaları bulunur.

 Maliyet formunda üretimi yapılacak saraciye ürünlerinin (çanta, kemer, cüzdan
vb.) çizimi, kullanılacak derinin miktarı, ağırlığı, ana ve yardımcı malzeme
örnekleri bulunmalıdır.

 İşletme ve firmalarda maliyet hesabı, verilen siparişin miktarına bağlıdır.
Siparişe göre maliyet hesabı yapılır.
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1.2.5. Makine Parkı

Saraciye ürünleri üreten işletme ve firmaların bütün bölümlerinde kullanılan
makineler, ekipmanlar tespit edilmelidir. Bu makinelerin çalışma sistemleri, çeşitleri ve
özellikleri hakkında bilgi toplanmalıdır.

Gelişen teknolojiye ayak uyduran işletme ve firmaların üretim ve kalitesi artmıştır.
Daha kolay ve hızlı üretilen saraciye ürünlerinde maliyet (emek) azalmış, üretim
hızlanmıştır.

1.2.6. Üretim Metodları

İşletmelerde saraciye üretimi yapılırken izlenen yol incelenir. Hangi teknikler
kullanılarak üretim yapılıyor, incelenir.

Çanta, cüzdan, kemer vb. saraciye ürünlerinin üretimindeki farklılıklar işlem
basamakları takip edilerek izlenir ve incelenir.

1.2.7. Teknolojiyi Takip Etme

Saraciye ürünlerinin kullanımının sürekli artış gösterdiği günümüzde, işletmeler
talepleri karşılayabilmek için teknolojiyi kullanarak hızlı ve makine ile üretime geçmeyi
zorunlu kılmıştır.

İşletmelerin gelişebilmesi için yeni yöntem ve teknikleri takip etmesi gereklidir.

İşletmelerde yaptığımız araştırmalarda yeni yöntem ve teknikler, teknolojik gelişmeler
takip edilmelidir. Bu teknolojik gelişimlere ayak uydurmanın zaman ve emek açısından
önemi araştırılmalıdır.

1.2.8. Gelecekten Beklentiler

Saraciye üretimi yapan işletmelerde gelecekten ne bekleniyor, hedefleri nelerdir
araştırmalıdır. Araştırma yaparken gelecekten beklentilerinden o işletmenin bakış açısının
vizyonunu öğrenmiş olacaksınız. Bulunduğu sezondan gelecek sezonun moda olabilecek
ürünlerini tespit etme, müşteri isteklerini göz önüne alabilme, işletme tasarımcılarını
yönlendirecek ve beğenilere hizmet edebilecektir.

1.2.9. Pazarlama

Pazarlama, malların ve hizmetlerin üreticilerden tüketicilere veya kullanıcıya akışını
sağlayan faaliyetlerin tümüdür.

Pazarlamanın işletmenin gelişmesinde, kazanç sağlamasında temel bir araç olduğu
unutulmamalıdır.
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İşletmeler, satış politikasını tartışmak ve belirlemek için pazarlama grubunu oluşturur.
Saraciye de üretilen örneklerden kataloglar hazırlanır. Önümüzdeki sezon gelmeden moda
fuarları düzenlenir ve gösteriler yapılarak ürünler tanıtılır.

1.3. Yan Sanayi Ürünleri

Saraciye üretiminde kullanılacak yan sanayi ürünleri araştırılır. Bu ürünler şunlardır:

 Deri
 Dış malzeme olarak kullanılan deri çeşitleri
 Astar olarak kullanılan deri çeşitleri

 Kumaş
 Saraciye süslemesinde ve astar olarak kumaş çeşitleri

 İplikler
 Deri dikiminde kullanılan sağlam ve dayanıklı iplik çeşitleri

 Akseuarlar
 Tokalar
 Klipsler
 Bağlantı halkaları
 Fermuarlar
 Zımbalar
 Çıtçıtlar
 Metal aparatlar
 Pul, boncuk vb.

 Çanta, cüzdan vb. besleme malzemeleri
 Tela
 Sünger
 Salpa vb. araştırılmalıdır.

1.4. İnternet Kullanımı

Saraciye ile ilgili ürünlere ulaşmak internet sayesinde daha kolay ve hızlı bir şekilde
olmaktadır. İşletmelerin ve firmaların ürettikleri çanta, cüzdan, kemer vb. internet sitelerinde
boyutları ve renkleri de dâhil olmak üzere gözlemlenebilir. Firmalar arasındaki farklılıklar ve
moda trendleri internet sayesinde gözlemleyebileceğiniz olanaklardandır.

1.5. Sektörel Dergiler ve Moda Dergileri

Günümüzde çok büyük bir gelişim gösteren dergicilik değişik alanlarda yayınlarını
sürdürmektedir. İşletme ve firmaların çıkardıkları üretim katalogları da araştırmalarımız da
bizim ufkumuzu genişletmek için çok önemlidir.

Modayı dergilerden takip ederek günün trendlerini yakalamak mümkündür. Dergi ve
mecmualarda giysiye ve ayakkabıya uygun çanta, kemer seçimlerinin püf noktaları, vücut
tipine göre aksesuar seçimleri, bulunduğumuz ve önümüzdeki sezon trendlerini görebiliriz.
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak bir model kataloğu
oluşturunuz.

Piyasa Araştırması

İşlem Basamakları Öneriler

 Bulunduğunuz sezona göre hedef kitleyi
belirleyiniz.

 Yaz,kış,bahar hangi sezonu hedefliyor
isek araştırmalarımızı ona göre
yapmalısınız.

 Hitap edilen yaş grubuna göre araştırma
yapınız.

 Moda trendlerini göz önünde
bulundurunuz.

 Cinsiyet grubunu belirleyiniz.
 Cinsiyete göre ürün farklılıklarını dikkate

alınız.

 Hitap edilen pazarı belirleyiniz.
 İşletmelerin hitap ettiği pazara göre

ürünler ürettiğini unutmayınız
 Saraciye ürünleri satan mağazaları

dolaşınız.
 Girişimci olunuz.

 Model katoloğu için işletme ve firmaları
geziniz.

 Araştırmacı ve girişimci olunuz.

 Moda fuarlarını izleyininiz.  Araştırmacı ve iyi bir gözlemci olunuz.

 İnternet üzerinde araştırmalar yapınız.
 Çeşitli saraciye ürünlerini inceleyip

katolog için çıktı alınız.
 Sektörel dergileri ve moda dergilerini

inceleyiniz.
 Moda trendlerini izleyiniz ve katolog için

örnekler seçiniz.
 Saraciye ürünleri model kataloğu

oluşturunuz.
 Temiz ve düzenli çalışınız.

 Dosyalayınız.  Özenli ve dikkatli olunuz.

 Sunum yapınız.
 Oluşturduğunuz model katoloğunu

arkadaşlarınıza sununuz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.

Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru ve yanlış olarak cevaplayınız.

1. ( ) Model geliştirmek amacıyla piyasa araştırması yapmak için moda eğilimleri
gözlemlenmelidir.

2. ( ) Piyasa araştırması yapacak olan kişi, alanı ile ilgili her türlü gelişmeden haberdar
olmalıdır.

3. ( ) Piyasa araştırması yaparken hedef kitleyi belirlemeye gerek yoktur.

4. ( ) Tasarımcı, saraciye üretim alanında çalışan meslek elemanlarından değildir.

5. ( ) Saraciye üretiminde kullanılan tahmini zaman, maliyet hesaplamasında göz
önünde bulundurulur.

6. ( ) Maliyet hesapları için bir form doldurulmasına gerek yoktur.

7. ( ) İşletmelerin gelişebilmesi için yeni yöntem ve teknikleri takip etmesi gerekir.

8. ( ) İşletme ihtiyacı, tüketici istekleri model belirlemede etkilidir.

9. ( ) Pazarlama, malların ve hizmetlerin üreticilerden tüketicilere veya kullanıcıya
akışını sağlayan faaliyetlerin tümüdür.

10. ( ) İşletmeler, satış politikasını tartışmak ve belirlemek için pazarlama grubu
oluşturur.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız konularla ilgili konuyu tekrarlayınız.
Başarılıysanız uygulama testine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Açıklama
Aşağıda listelenen davranışları, davranışlarınızın her birinde gözleyemediyseniz Hayır,
gözlediyseniz Evet şeklinde karşısındaki kutucuğa (X) le işaretleyiniz.

Değer Ölçeği
Değerlendirme Ölçütleri

Evet Hayır

Bulunduğunuz sezona göre hedef kitleyi belirlediniz
mi?

Hitap edilen yaş grubuna göre araştırma yaptınız mı?

Cinsiyet grubunu belirlediniz mi?

Hitap edilen pazarı belirlediniz mi?

Saraciye ürünleri satan mağazaları dolaştınız mı?

Model kataloğu için işletme ve firmaları gezdiniz mi?

Moda fuarlarını izlediniz mi?

İnternet üzerinden araştırmalar yaptınız mı?

Sektörel dergileri ve moda dergilerini incelediniz mi?

Saraciye ürünleri moda katoloğu oluşturdunuz mu?

Dosyaladınız mı?

Sunum yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME

Yanıtlarınız kontrol ederek değerlendiriniz, “Hayır” yanıtlarınız var ise bu
yanıtlarınızla ilgili konuyu tekrarlayınız. Tamamı “Evet” ise diğer öğrenme faaliyetine
geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ- 2

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında ölçülere ve
tekniğe uygun mevcut kalıp, deri, aksesuar etüdü yapabileceksiniz.

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:

 Farklı modellerdeki kalıp çeşitlerini araştırınız.
 Değişik deri çeşitlerini inceleyiniz.
 Değişik aksesuar resimleri bularak, bu malzemeleri tanıyınız.
 Araştırma için saraciye ürünleri ile ilgili katalog, model kitapları, dergiler,

mecmualar ve internet ortamını araştırmanız gerekmektedir.

Araştırmalarınızı rapor haline dönüştürüp, sınıfa sununuz.

2. MODEL ETÜDÜ

2.1. Saraciye Ürün Formları

Form, biçim ve şekildir. Bir şeyin istenilen ve olması gereken durumudur.

Saraciye ürün formları (çanta, kemer, cüzdan vb.) moda trendlerine göre değişime
uğramaktadır.

2.1.1 İnceleme Yöntemleri

Saraciye ürün formlarını incelerken dergi ve mecmualardan, firma kataloglarından ve
internet üzerinden araştırma yapmanız gerekmektedir.

Çanta, cüzdan, kemer vb. nin biçim ve şekillerinden (formlarından) bazı örnekler
verelim.

 Yuvarlak hatlar

Tamamen yuvarlak hatlar kullanılarak hazırlanmış çanta, cüzdandır. Estetik ve hoş bir
görünümleri vardır (Fotoğraf 2.1).

ÖĞRENME FAALİYETİ– 2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Fotoğraf 2.1:Yuvarlak hatlı çanta ve cüzdanlar

 Dikdörtgen ve Kare Formlar

Genellikle endüstriyel saraciyede kullanılan formlar dikdörtgen ve kare formlardır.
Çanta, cüzdan, bavul vb. yapımında kullanılan kare formların çeşitli boyutları ve şekilleri
mevcuttur. Kapaklı, kapaksız, ağzı büzgülü ve fermuarlı çeşitleri de bulunmaktadır. Çanta ve
bavullarda geniş ve işlevsellikleri ile dikkati çeker (Fotoğraf 2.2 – 2.3 – 2.4).

Fotoğraf 2.2:Kare formlu çantalar

Fotoğraf 2.3:Dikdörtgen formlu çantalar
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Fotoğraf 2.4:Dikdörtgen formlu çantalar

Küçük el çantaları, cüzdanlar, bavullar, okul çantaları genellikle dikdörtgen formda
çalışılmıştır.

2.1.2. Deri Çeşitleri Etüdü

Deri, hayvan vücudunu tüy, kıl ve pulla kaplayan örtüdür.

Hayvanlardan yüzülen ve tabakhanelerde işlenmeye hazır olan baş, kuyruk ve
bacaklarla birlikte bir bütün oluşturan deriye “ham deri” denilmektedir. Belirli bir amaç için
işlenerek kullanılır duruma getirilen ham deriye “mamul” deri denir.

Hayvanlardan elde edilen derilen dört grupta toplanır. Bunlar:

 Büyükbaş hayvan derileri: Manda, inek, öküz, boğa, düve, malak ve dana
derileridir.

 Küçükbaş hayvan derileri: Koyun, kuzu, keçi, oğlak ve süt danası derileridir.
 Hav ve kürk derileri: Kurt, kunduz, tilki, sansar, tavşan, sincap, yaban kedisi,

kokarca, merinos, tay, yılan, timsah, süt danası vb. derilerdir.
 Diğer hayvan derileri: At, deve, merkep, yaban domuzu vb. derilerdir.

Çanta, cüzdan, kemer vb. yapımında dış malzeme olarak 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.

 Domuz derisi: Çok sağlam bir deri olup, kendinden desenlidir.
 Vidala: Büyükbaş hayvan derilerinin krom tuzları ile sepilenmesinden elde

edilir. Bu deriler yumuşaktır ve çeşitli renkleri vardır.
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 Nubuk: Genç sığır derilerinden krom sepilenmesi yapılarak elde edilen ince ve
yumuşak tutumlu derilerdir. Sırça yüzleri hafifçe zımparalanmıştır.

 Rugan: Büyük ve küçükbaş hayvan derilerinden elde edilir. Derinin bir yüzü
cilalanır. Parlak ve yumuşak olması, ayrıca suyu geçirmemesi en önemli
özelliğidir. Belirli bir zaman sonra yüzeyinin çatlaması istenmeyen
özelliklerindendir.

 Süet: Genç sığır, dana, malak derileriyle keçi, oğlak, koyun ve kuzu derilerinin
kromlu tuzlarla sepilenmesinden elde edilir. Yumuşak, kadife tutumlu, çeşitli
renkleri olan derilerdir. Sığır süet, dana süet, malak süet, keçi ve oğlak süet
çeşitleri vardır.

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

 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
yoğrulur, sıkıştırılır. Bu hazırlanan karışım bazen bir kumaşın üzerine
yapıştırılarak ince tabakalar haline getirilir. Hangi deri çeşidine benzetilmek
istenirse ona benzer şekiller basılır.

 Kösele: Büyükbaş hayvan derilerinin sepilenmesinden elde edilen sert, sıkı
tutumlu ve tabii renkte derilerdir. Sabunlu kösele, kromlu kösele ve kayışlık
kösele gibi çeşitleri vardır.

 Fantezi Deriler: Antilop (ceylan), yılan, timsah, kertenkele derilerinin yağla
sepilenmesiyle elde edilen derilerdir. Çanta, kemer, ayakkabı, giyim eşyaları ve
çeşitli aksesuarlarda kullanılır. Bu derilerden yapılan eşyalar pahalı fakat son
derece dayanıklıdır.

Etüt, sözlük anlamıyla; inceleme, araştırma veya inceleme, araştırma amaçlı ön
çalışmaları kapsar.

Etüt, özelliklerini daha iyi tanımak, incelemek amacıyla; nesnelerin ölçüsü, ışık-
gölgesi, rengi biçimi, yönü hiç değiştirilmeden resmedilmesidir. Nesneyi fotoğraf gibi
gerçekçi yansıtması söz konusudur. Gereksinime göre renkli ya da renksiz, kara kalem,
suluboya, guvaş boya teknikleriyle çalışılabilir. Tüm ayrıntılar gösterilmelidir (Çizim 2.1,
2.2, 2.3).

Çizim 2.1:Deri etüdü
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Çizim 2.2:Deri etüdü

Çizim 2.3:Deri etüdü

2.3. Yardımcı Malzeme Etüdü

2.3.1. Aksesuar

Aksesuar, zenginleştirici, yedek parçadır. Tasarımda aksesuar düşünülüyorsa çizim
aşamasında doğru hissettirilmesi gerekir. Tasarımcı, malzemeyi tanımalı ve teknik bir
bilgiye sahip olmalıdır. Tasarımcı aksesuar seçimi yaparken model özelliğine dikkat
etmelidir.

 Açık-Kapalı Zımba

Saraciye ürünlerinde süsleme ve tutturma amaçlı kullanılan metal aksesuarlardır.
Farklı büyüklük ve renkleri mevcuttur (Çizim 2.4 – 2..5).

Çizim 2.4:Kapalı zımba etüdü

Çizim 2.5:Açık zımba etüdü
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 Metal Aparatlar

Metal aparatlar, çeşitli şekillerde olan süsleme amaçlı kullanılan aparatlardır (Çizim
2.6, 2.7, 2.8).

Çizim 2.6:Yuvarlak metal Çizim 2.7:Kare metal
aparat etüdü aparat etüdü

Çizim 2.8:Dikdörtgen metal aparat etüdü

Metal aparatlar genellikle çanta ve cüzdan süslemelerinde kullanılır. Sağlam ve
dayanıklı aparatlar seçilmelidir.

Bazı metal aparatlar, boncuk ve zincirlerle zenginleştirilerek hoş bir görünüm
kazandırılmıştır (Çizim 2.9).

Çizim 2.9:Metal aparat etüdü
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Bulunduğumuz sezon trendlerinde çanta ağız kapamalarında asma kilit şeklindeki
metal aparatlara sıkça rastlanmaktadır (Çizim 2.10, 2.11).

Çizim 2.10:Kilit şeklinde metal Çizim 2.11:Kilit şeklinde metal
aksesuar etüd aksesuar etüdü

Çanta ağız kapamalarında iki bölümden oluşan metal aparatlar da kullanılmaktadır
(Çizim 2.12).

Çizim 2.12: Metal aparat etüdü

 Klipsler ( Burs )

Klipsler, ( Burs) endüstriyel saraciye üretim alanında çanta, cüzdan ağızlarını açıp
kapamada kullanılan, yaylı ve yaysız çeşitleri bulunan tutturma aracıdır. Genellikle metaldir.
Sağlam ve dayanıklı olmasına dikkat edilir (Çizim 2.13).

Çizim 2.13: Klips etüdü (Burs )
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2.3.2. Toka

Tokalar; kemer, çanta ve cüzdanların iki ucunu birbirine bağlamaya yarayan türlü
biçimlerde bulunan tutturmalıktır. Tokalar, endüstriyel saraciye üretim alanında genellikle
kemerde kullanılsa da çanta, cüzdan ağız kapamalarında ve çanta saplarında da (süsleme ve
tutturma amaçlı) kullanılır. Sezon modasına uygun renk ve boyutlarda değişiklik gösterebilir
(Çizim 2.14, 2.15, 2.16, 2.17).

Çizim 2.14:Toka etüdü Çizim 2.15:Toka etüdü

Çizim 2.16:Toka etüdü Çizim 2.17:Toka etüdü

2.3.3. Fermuar

Fermuar, saraciye dışında özellikle tekstil ve ayakkabıcılıkta da kullanılan bir açma
kapama mekanizmasıdır. Fermuar çanta ve cüzdanlarda süsleme amaçlı kullanılacağı gibi
genellikle çanta ve cüzdanların içindeki eşyaları korumak ve güvenlik amacıyla ağız
kapamada kullanılır (Çizim 2.18, 2.19).
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Çizim 2.18:Fermuar etüdü Çizim 2.19:Fermuar etüdü

Fermuarların metal, kemik, naylon gibi çeşitleri mevcuttur.

3.4. Mevcut Ürün Etüdü

Etüd; inceleme, araştırma anlamına gelir. Bir ürünün (çanta, kemer, cüzdan vb.) etüdü
demek, o ürünün görünen tüm özelliklerinin (biçim, yüzey, doku, renk, hacim gibi) ayrıntılı
olarak gereç üzerine aktarılmasıdır (Çizim 2.20).

Çizim 2.20:Gövdesi ceplerle süslemiş çanta etüdü

Tasarım için etüd 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.

Etüt çizimleri yaparken saraciye ürünleri göz hizasına yerleştirilir birebir hiç
değişiklik yapmadan etüt edilir (Çizim 2.21).
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Çizim 2.21:Çanta etüdü

Etüt çizimleri (mevcut ürün etüdü) yaparken var ise derinin doku özellikleri dikkatle
incelenmeli ve resmedilmelidir (Çizim 2.22).

Çizim 2.22:Krokodil çanta etüdü

Mevcut ürünün etüdü yaparken çalışma alıştırmaları yapılmalıdır. Çalışma
alıştırmalarında hafif çizgiler kullanılmalıdır.

Modeli doğru orantılarıyla çizmek için doğru görmek gerekir. Modeldeki belirli
bölümlerin birbirleri arasındaki oranlar, büyüklük ve küçüklüklerin karşılaştırılmasıyla
saptanır.

Modeldeki açılar ve yönler hareketi verir. Kalemi çeşitli bölümlerin yönünde yatay,
dikey, eğik tutarak bu açı ve yönlerin dereceleri, eğilimleri saptanır. Ayrıntıya girmeden
kendine en yakın geometrik biçimlerle modelin tamamı kağıda yerleştirilir. Parçanın bütünle
(oran-orantı) ilişkisini kaybetmemesine dikkat edilir.
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Yerleştirme ve ölçülendirme beğenilirse yine hafif çizgilerle, aynı titizlikle
incelenerek dış ve iç bölümlerindeki ayrıntılar belirlenir. Çizimde modelin kendine özgü
karakteri çok iyi ortaya konulmalıdır. Model çizgi olarak bırakılacaksa, çizgiler kesinleşirken
açık-koyu görüntüler dikkate alınır.

Çizim için 2B resim kalemi kullanılmalıdır. Çok zorunlu olmadıkça silgi
kullanılmamalıdır. Silmek kâğıdın kalitesini ve resmin görüntüsünü bozar. Hafif çizgilerle
düzeltmeler yapılır. Etüd, siyah-beyaz çalışılacaksa kurşun kalem veya mürekkep kullanılır.

Saraciye ürünleri etüt ederken biçimi, ölçüsü, aksesuarı, dikişleri, ışık-gölge ve açık-
koyu kağıda aynen aksettirilmelidir (Çizim 2.23, 2.24).

Çizim 2.23:Çanta etüdü

Çizim 2.24:Çanta etüdü
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UYGULAMA FAALİYETİ

Kullanılacak Araç ve Gereçler
 Aksesuar örnekleri
 Toka çeşitleri
 Fermuar çeşitleri
 Etüdü yapılacak saraciye ürünleri
 2B kurşun kalem
 Silgi
 Resim kağıdı
 Kalemtıraş

İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak etüd çizimleri
yapınız.

Model Etüdü

İşlem Basamakları Öneriler

 Etüt edilecek modelleri hazırlayınız.
 Çizime başlamadan önce araç

gereçlerinizi kontrol ediniz.

 Saraciye ürünlerinde kullanılan aksesuar
etüdleri yapınız.

 Çizime başlamadan önce aksesuarları
dikkatlice inceleyiniz.

 Toka etüdü yapınız.  Özelliğini bozmamaya özen gösteriniz.

 Fermuar etüdü yapınız.
 Aslına uygun olmasına gereken özeni

gösteriniz.

 Değişik saraciye modelleri etüdü yapınız.
 Oran-orantı (parça-bütün) ilişkisine dikkat

ediniz.

 Hataları düzeltiniz.  Dikkatli olunuz.

 Kontrolünü yapınız.  Doğruluğundan emin olunuz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.

Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru ve yanlış olarak cevaplayınız.

1. ( ) Form, biçim ve şekildir. Bir şeyin istenilen ve olması gereken durumudur.

2. ( ) Hayvanlardan yüzülen ve tabakhanelerde işlenmeye hazır olan baş, kuyruk ve
bacaklarla birlikte bir bütün oluşturan deriye “mamul” denir.

3. ( ) Manda derisi, küçükbaş hayvan derilerindedir.

4. ( ) Vaketa, büyükbaş hayvan derilerinden, sepilendikten sonra yağlanmak ve sırça
tarafının perdahlanması suretiyle elde edilir.

5. ( ) Akseuar, zenginleştirici, yedek parçadır.

6. ( ) Açık ve kapalı zımba, saraciye ürünlerinde süsleme ve tutturma amaçlı kullanılan
metal aksesuarlardır.

7. ( ) Klipsler; (burs ) kemer, çanta ve cüzdanların iki ucunu birbirine bağlamaya
yarayan türlü biçimlerde bulunan tutturmalıktır.

8. ( ) Fermuar, bir açma-kapama mekanizmasıdır.

9. ( ) Etüt; inceleme araştırma anlamına gelir.

10. ( ) Etüdün tasarım aşamasında herhangi bir faydası yoktur.

11. ( ) Etüt çizimleri yaparken saraciye ürünleri göz hizasına yerleştirilir, birebir hiçbir
değişiklik yapmadan etüd edilir.

12. ( ) Etüt çizimleri yaparken varsa derinin doku özellikleri dikkatle incelenmeli ve
resmedilmelidir.

13. ( ) Mevcut ürün etüdü yaparken çalışma alıştırmaları yapmaya gerek yoktur.

14. ( ) Modeldeki açılar ve yönler hareketi verir.

15. ( ) Saraciye ürünlerini etüd ederken hacmini, ölçüsü, aksesuarı, dikişleri, ışık-gölge
ve açık-koyu kâğıda aynen aksettirilmelidir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız konularla ilgili konuyu tekrarlayınız.
Başarılıysanız uygulama testine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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Uygulamalı Test

Açıklama
Aşağıda listelenen davranışları, davranışlarınızın her birinde gözleyemediyseniz “Hayır”,
gözlediyseniz “Evet” şeklinde karşısındaki kutucuğa (X) le işaretleyiniz.

Değer Ölçeği
Değerlendirme Ölçütleri

Evet Hayır

Etüt edilecek modelleri hazırladınız mı?

Saraciye ürünlerinde kullanılan aksesuar etüdleri
yaptınız mı?

Toka etüdü yaptınız mı?

Fermuar etüdü yaptınız mı?

Değişik saraciye modelleri etüdü yaptınız mı?

Hataları düzelttiniz mi?

Kontrol yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME

Yanıtlarınız kontrol ederek değerlendiriniz, “Hayır” yanıtlarınız var ise bu
yanıtlarınızla ilgili konuyu tekrarlayınız. Tamamı “Evet” ise diğer öğrenme faaliyetine
geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ- 3

Bu öğrenme faaliyetinde verilen bilgiler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında
ölçülere ve tekniğe uygun mevcut modelden eskiz çalışmaları yaparak, yeni modeller
geliştirebileceksiniz.

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:

 Farklı büyüklük ve şekillerdeki saraciye modellerini araştırınız.
 Saraciye ürünleri satan mağazaları gezerek, model bütününü inceleyiniz.
 Araştırmalarınız için saraciye ürünleri ile ilgili katalog, model kitapları,

dergiler, işletmeler ve internet ortamını kullanınız.

Yapılan incelemeleri rapor şekline dönüştürüp, arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. MODEL ARAŞTIRMASI

3.1. Mevcut Modelden Eskizler

3.1.1. Araştırma

Etüd edilen herhangi bir mevcut modelden yola çıkılarak küçük ebatlarda hazırlanmış
çanta formunun üzerinde model araştırmaları yapılır. Bu araştırmalar esnasında
yaratıcılığımızı kullanarak çanta formunun alanına uygun, birçok yeni modeller
geliştirilebilir. Eskiz çalışmalarında bütün olabilirlikler araştırılır.

Öncelikle etüdü yapılan çantanın formu küçük ebatlarda çizilir (Çizim 3.1).

Çizim 3.1:Çanta formu

Bu form üzerinde araştırma çizimleri yapılır. Eskiz çizimleri yaparken; modaya
uygunluk, hedef kitle, üretilebilirlik, yaratıcılık, estetik ve kullanılabilirlik gözününde
bulundurulur (Çizim 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6).

ÖĞRENME FAALİYETİ– 3
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Çizim 3.2:Çanta formu üzerinde Çizim 3.3:Çanta formu üzerinde
eskiz çalışması eskiz çalışması

Çizim 3.4:Çanta formu üzerinde Çizim 3.5:Çanta formu üzerinde
eskiz çizimi eskiz çizimi

Çizim 3.6:Çanta formu üzerinde eskiz çizimi
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3.1.2. Modaya Uygunluk

Model geliştirirken dikkat edilecek noktalardan biri de modaya uygunluktur. Model
geliştirme sezon modasına uygun araştırmayla başlar. Moda ürünleri araştırması, moda
akımlarından haberdar olmak, model geliştiren tasarımcının önünü açar.

Tasarımcı; sadece saraciye ürünleri (çanta, kemer, cüzdan vb.) moda trendlerini değil,
giysi ve ayakkabı modasını da araştırmalıdır. Saraciye ürünlerinin giysi ve ayakkabı ile
uyumu mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.

Tasarımcı moda trendlerini araştırdıktan sonra hedef kitleyi belirler. Saraciye
ürünlerinin hangi sezon, ne zaman, nerede, nasıl kullanılacağını araştırmalıdır. Tasarımcının
hitap edeceği cinsiyeti ve yaş grubunu bilmesi gerekir.

3.1.3. Üretilebilirlik

Tasarımcı, yaptığı tasarımların üretileceğini unutmamalıdır. Endüstriyel saraciye
üretim alanında üretilebilecek teknikte ve nitelikte tasarımlar yapılmalıdır.

Kullanılacak aksesuarlar, derinin özellikleri, üretim teknikleri uygulanabilirlik
(üretilebilirlik) ilkesine uygun olmalıdır. Ölçü-oran (parça-bütün) ilişkisi gözününde
bulundurulmalıdır. Seri üretim olanakları düşünülmelidir.

3.1.4. Yaratıcılık

Tasarım belirli bir amaç gözeten yaratıcı bir eylemdir. Tasarımcı, tasarımlarını
yaparken yaratıcılığını kullanmalıdır. Yaratıcılık, bağımsız düşünebilme, yeniliklere açık
olabilme, kendini ifade edebilme ve yeni arayışlar içerisinde olabilmektir.

Tasarımcı teknik ürün veya sanayi ürünü yaratırken özgür değildir. Yaratma eylemini
üreticinin kendisinden istediği koşullara göre gerçekleştirmek durumundadır. Üretici,
öncelikle yaratılacak ürünün piyasa ekonomisine ve rekabet koşullarına uymasını ister. Bu
nedenle yaratma olayının daha fazla araştırmaya, bilgiye dayanan bir yaratma olduğu
söylenebilir. Tasarım belirli bir amaç gözetir. Yaratıcı bir eylemdir. Bu amaç doğrultusunda
tasarımcı, duygu, düşünce ve hayal gücünü, çizgiler, biçimler, renkler gibi olgulara aktarır ve
ürününü ortaya koyar. Model geliştirme çalışmaları yaparken yaratıcılık ön planda olmalıdır.

3.1.5. Estetik

Estetik, güzellik duygusu ile ilgi alandır. Güzelliği ve güzelliğin insan belleğindeki ve
duygularındaki etkileridir. Model geliştirirken estetik kriterleri göz önünde
bulundurulmalıdır.
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3.2. Modelleri Büyütmek

Saraciye ürünleri tasarımında ilk aşama, düşünülen modelin ilk ve genel görüntü
çiziminin yapılmasıdır. Diğer aşamada seçilen modeller büyütülerek, çeşitli çalışma çizimleri
yapılır. Bu çizimlerde tasarlanan modelde bulunabilecek tüm detaylar (Fermuar, deri, kumaş,
zımba, aksesuar, biye, dikiş vb.) gösterilmelidir.

Model araştırması yaparken, önce bütünü algılayıp, sonra detayları düşünmek gerekir.
Eskizlerden çizilen modeli büyütürken gereken eklemeler ve düzeltmeler yapılabilir. Çizim
üzerinde en küçük parçalar, en ince noktalar ve ayrıntılar da çizilerek gösterilmelidir.

3.2.1. Ölçülere Uygunluk

Eskiz çalışmalarını tamamladığımız modelimizi ölçülerine uygun olarak büyütmeliyiz.
Modelleri büyütürken oran-orantı (parça ile bütün) ilişkisine dikkat etmeliyiz. Modelleri
büyütürken standart ölçülere uygun olarak, gözü rahatsız etmeyecek şekilde yapmalıyız
(Çizim 3.7).

Çizim 3.7:Çanta formunun büyütülmesi (Ölçülere uygun çizim)

Ayrıca modelleri büyütürken üretilebilecek nitelikte olmasına dikkat edilir.

3.2.2. Düzeltmeler

Model geliştirme aşamasında çizilen çanta formu üzerinde uygulanacak çalışmalara
geçilir.

Çanta formu üzerinde uygulanacak cebin oran-orantıya uyularak yapılır (Çizim 3.8).

Çizim 3.8:Çanta formu üzerinde düzenlemeler
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Daha sonra cep üzerinde gerekli düzeltmeler, yeni düşünceler planlanır ve çizimi
yapılır (Çizim 3.9).

Çizim 3.9:Cep üzerinde düzeltme ve yenilikler

3.2.3. Aksesuarlar

Çanta formu ve üzerine uygulanacak aksesuar denemeleri yapılır. Model geliştirme
esnasında aksesuar seçimi yaparken moda trendleri göz önünde bulundurulmalıdır.

Hazırladığımız çantanın model geliştirme çalışmalarında çanta saplarının hemen
altında yuvarlak, metal aparatlar düşünülmüştür. Çantanın gövdesinde ve körüğünde bulunan
cep üzerinde, sapında açık ve kapalı zımba çalışmaları (süsleme) yapılmıştır (Çizim 3.10).

Çizim 3.10:Modele uygun aksesuar seçimi

3.2.4. Dikişler

Gerekli düzeltme ve yenilikler çalışmasından sonra aksesuarları yerleştirilen çanta
üzerinde dikiş yerleri belirlenir. Dikişler çanta üzerinde gösterilir (Çizim 3.11).
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Çizim 3.11:Çizim üzerinde dikişler

3.2.5. Boyama Teknikleri

 Kuru Boya Tekniği

Çeşitli renkleri bulunan kuru boya kalemleri ile yapılan tekniktir. Açık-koyu, ışık-
gölge uygulamaları ve tonlamaları yapılabilir.

 Sulu Boya Tekniği

Su ile eritilebilen boyalardır. Boya maddeleri minerallerden, bitkilerden, böceklerden
çıkarıldığı gibi kimyasal yollarla da elde edilir.

Sulu boya tekniği, kağıt ve benzeri emici yüzey üzerinde tabaka yapmayan su ve sulu
boya çeşitleriyle yapılan tekniktir. Sulu boya çalışırken desen, kağıda çok hafif çizilir. Koyu
çizgiler boyanın altından görülür ve güzel olmaz. Sulu boya uygulanırken kağıt temiz su ile
nemlendirilir. Renkler açıktan koyuya doğru uygulanır. Nemli kağıt üzerinde renkler
kaynaşarak yumuşak bir görüntü verir.

 Guaj Boya Tekniği

Guaj boya su ile eritilerek kullanılır. Kapatıcı bir boyadır. Renkleri açmak için beyaz,
koyulaştırmak için siyah boya katılarak kullanılır. Kavanozlarda ya da tüplerde
satılmaktadır.

Guaj boya tekniği ile çalışırken üst üste boyama yapılmamalıdır. Renkler boyanacak
bölüme yetecek miktarda hazırlanmalıdır. Renkler kâğıt üzerinde denenmeli ve boya
kurutularak rengin istenildiği gibi olup olmadığına karar verilmelidir.
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 Pastel Boya Tekniği

Yağlı ve kuru olmak üzere iki çeşidi vardır. Yağlı pastel boyalar sürüldüğü yüzeyde
yayılmazlar. Kuru pastel boyalar yüzeyde dağılır, daha yumuşak bir görünüm verirler. Her
iki pastel boya çeşidinde de değişik renkler doğrudan boyanan yüzeyin üzerinde boyalar üst
üste sürülerek elde edilir. Boyalar parmakla ve pamukla birbirine karıştırılabilir.

 Yağlı Boya Tekniği

Boya maddelerinin yağlı maddelerle karıştırılması sonucu elde edilir. Sağlam ve
dayanıklıdır. Bezir yağıyla inceltilerek kullanılır. Kapatıcı özelliği vardır. Geç kuruması
nedeniyle pratik değildir.

Bu teknikler dışında akrilik boya ve yaldız boyalar da tasarım renklendirmede
kullanılır.

3.2.6. Renklendirme

Renklendirme yapılırken dikkat edilecek noktalar şunlardır:

 Moda trendlerine göre çanta zemini için uygun renk seçimi yapılır.
 Moda trendlerin uygun aksesuar renk seçimi yapılır.
 Renk uyumuna dikkat edilir.
 Renklendirme tekniği seçilir.
 Işık-gölge ve ton geçişlerine dikkat edilir (Çizim 3.12).

Çizim 3.12:Renklendirme

3.2.7. Dosyalama

Eskiz çizimleri, model geliştirme çalışmaları, renklendirilen tasarımlar estetik bir
düzenleme ile dosyalanır ve muhafaza edilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Kullanılacak Araç ve Gereçler
 Kurşun kalem
 Çeşitli boyalar
 Silgi
 Resim kağıdı
 Dosya
 Kalemtıraş

İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak model geliştirme
çalışmaları yapınız.

Model Araştırması

İşlem Basamakları Öneriler

 Eskiz araştırmaları yapınız.
 Çizime başlamadan önce araç

gereçlerinizi tam olarak hazır
bulundurunuz.

 Yeni model araştırmaları yapınız.  Temiz ve özenli çalışınız.

 Eskizlerden modeller seçiniz.  Modaya uygun modeller seçiniz.

 Seçilen modelleri büyütünüz.
 Standart ölçülere uygunluğuna dikkat

ediniz.

 Gerekli düzeltmeleri yapınız.  Özenli çalışınız.

 Renklendiriniz.  Günün modasına uygun renkler seçiniz.

 Dosyalayınız.  Estetik olunuz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.

Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru ve yanlış olarak cevaplayınız.

1. Eskiz çalışmalarında bütün olabilirlikler araştırılır.

2. Model geliştirirken modaya uygunluk şart değildir.

3. Modelin üretilebilir olması, model araştırırken etkili değildir.

4. Yaratıcılık, bağımsız düşünebilme, yeniliklere açık olabilme, kendini ifade edebilme
ve yeni arayışlar içerisinde olabilmektir.

5. Estetik, güzelliği ve güzelliğin insan belleğindeki ve duyularındaki etkilerdir.

6. Sulu boya tekniği, kâğıt ve emici yüzey üzerinde tabaka yapmayan su ve sulu boya
çeşitleriyle yapılan bir tekniktir.

7. Guaj boya su ile eritilerek kullanılır.

8. Guaj boya ile çalışırken üst üste boyama yapılmalıdır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız konularla ilgili konuyu tekrarlayınız.
Başarılıysanız uygulama testine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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Uygulamalı Test

Açıklama
Aşağıda listelenen davranışları, davranışlarınızın her birinde gözleyemediyseniz “Hayır”,
gözlediyseniz “Evet” şeklinde karşısındaki kutucuğa (X) le işaretleyiniz.

Değer Ölçeği
Değerlendirme Ölçütleri

Evet Hayır

Eskiz araştırmaları yaptınız mı?

Yeni model araştırmaları yaptınız mı?

Eskizlerden modeller seçtiniz mi?

Seçilen modelleri büyüttünüz mü?

Gerekli düzeltmeleri yaptınız mı?

Renklendirdiniz mi?

Dosyaladınız mı?

DEĞERLENDİRME

Yanıtlarınız kontrol ederek değerlendiriniz, “Hayır” yanıtlarınız var ise bu
yanıtlarınızla ilgili konuyu tekrarlayınız. Tamamı “Evet” ise diğer öğrenme faaliyetine
geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ- 4

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında ölçülere ve
tekniğe uygun prototip üretim örneği hazırlayabileceksiniz.

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:

 Çeşitli firmalarda hazırlanan prototip üretim örneklerini araştırınız.
 Model kalıplarını inceleyiniz.
 Besleme ve sertleştirme malzemelerini araştırınız.

Bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

4. PROTOTİP HAZIRLAMA

Model araştırması ve geliştirmesi sırasında ortaya çıkan tasarımın gerçek malzeme ile
üretildiği aşamadır. Üretimine karar verilen tasarımın firma tarafından prototip bir örneği
yapılır. Üretim aşamasında ekonomiklik ilkesi ön plandadır.

Firmaların tasarım ve üretim ekibi üretim örneğini onaylarsa, üretimin miktarı, rengi
belirlenir. Seri üretime geçilecekse üretimi etkileyen ayrıntılar tartışılır.

4.1. Kalıplar

Endüstriyel saraciye alanında prototip ürün hazırlamak için öncelikle standart formlara
uygun kalıplar hazırlanır.

Standart form; saraciye ürünlerinin düzgün çıkabilmesi için modelin ölçüleri, dış-iç
aksamı ve model özelliklerini görebilmemiz için hazırlanmış ana form elemanıdır.

Üçüncü faaliyette modelini geliştirmiş olduğumuz çantanın standart formlara göre
ölçülendirilmiş halini mulâj kâğıdından çalışalım.

Öncelikle çanta parçalarının kalıplarını çıkaralım.

Modelini geliştirdiğimiz çantanın ön ve arka gövde kalıpları oran orantı ve
ölçülendirmeye uyularak çıkarılır (Fotoğraf 4.1).

ÖĞRENME FAALİYETİ– 4
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Fotoğraf 4.1:Ön gövde ve arka gövde kalıbı

Ölçülendirmeye uyularak körük kalıpları çıkarılır (Fotoğraf 4.2).

Fotoğraf 4.2:Körük kalıbı

Körüğe (sağ körüğe) oturacak cebin kalıbı çıkarılır (Fotoğraf 4.3).

Fotoğraf 4.3:Körüğe oturacak cebin kalıbı
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Gövdeye oturacak cebin kalıpları çıkarılır (Fotoğraf 4.4).

Fotoğraf 4.4:Gövdeye oturacak cebin kalıpları

Çıkarılan kalıplar mulâja yerleştirilerek çizilir. Çizimler yarım cm dikiş payı ile
yapılır.

Ön gövde, arka gövde, körükler, körükte bulunan cep ve gövde de bulunan cepler
kesilir.

Ön gövde, arka gövde ve körükler birleştirilerek çantanın formu oluşturulur (Fotoğraf
4.5-4.6).

Fotoğraf 4.5:Körüklerin birleştirilmesi

Fotoğraf 4.6:Körüklerin birleştirilmesi
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Körük cebi hazırlanır ve cep körüğe yerleştirilir (Fotoğraf 4.7).

Fotoğraf 4.7:Körüğe cebin oturması

Ön gövde de bulunan cep birleştirilir ve gövdeye oturtulur (Fotoğraf 4.8).

Fotoğraf 4.8:Gövdeye cebin oturması

Son olarak saplar gövdeye oturtulur (Fotoğraf 4.9).

Fotoğraf 4.9:Sapın yerleştirilmesi
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Mulâj kontrol edilir, hatalar varsa düzeltilir.

4.2.3.Aksesuar

Hazırlanan üretim örneğinde aksesuar kullanılmış ise boyutu, rengi, cinsi ve adeti
tesbit edilmelidir.

4.2.4.Besleme Malzemeleri

Saraciye ürünlerinin dayanıklılığını artırmak için çeşitli besleme malzemeleri ile
desteklemek gerekir.

Saraciye üretim alanında kullanılan besleme malzemeleri şunlardır:

 Deri: Saraciye üretim alanında deri dış malzeme olarak kullanıldığı gibi,
besleme malzemesi ve astar olarak da kullanılır.

 Salpa: Mantar görünümünde olup, saraciye de kabartma, sertleştirme
işlemlerinde kullanılır. Salpa, sıkıştırılmış deri tozudur. Endüstriyel saraciye de
kullanılan salpanın çeşitli kalınlıkları mevcuttur. Tabakalar halinde
satılmaktadır.

 Karton: Kalın ve kuvvetli bir kâğıt çeşididir. Kâğıt yapraklarının, bir kâğıdın
alt ve üst yüzeylerine zamkla yapıştırılmasıyla elde edilir. Endüstriyel saraciye
alanında cüzdan ve çantada besleme malzemesi olarak ve kalıp çıkarmada
kullanılır.

 Mukavva: Cüzdan ve çanta yapımında besleme ve sertleştirme malzemesi
olarak kullanılır. Artık kâğıtlardan yapılan esmer, gri renkli, kaba bir görünüşe
sahip bir kağıt cinsidir. Çeşitli kalınlıkları bulunmaktadır.

 Sünger: Sünger, döşemecilikte ve konfeksiyon alanında kullanılan yapay olarak
elde edilen dolgu gerecidir. Endüstriyel saraciyede sünger çanta ve cüzdanlarda
besleme malzemesi olarak kullanılır. Çeşitli kalınlıkları bulunmaktadır.
Tabakalar halinde satılır.

 Tela: Deriyle astar arasına konulan, derinin düzgün durmasını sağlayan kolalı
bezdir. Çanta ve cüzdan yapımında besleme malzemesi olarak sıkça kullanılır.

4.3.Kalite Kontrol

Standart forma göre hazırlanan kalıpların doğruluğundan emin olmak için ölçüleri (iç
aksam, dış bölüm) kontrol edilir. Dikiş payları gözden geçirilir.

Üretimin düzgün ve sağlıklı yapılabilmesi için kalite kontrol çok önemlidir.



40

UYGULAMA FAALİYETİ

Kullanılacak Araç Ve Gereçler

 Mulâj kâğıdı
 Kurşun kalem
 Silgi
 Kalemtıraş
 Kesim bıçağı
 Masat ve eye
 Yapıştırıcı
 Yapıştırıcı kutusu ve fırça
 Makas
 Çelik cetvel
 Kalıp mukavvası

İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak modelini
geliştirdiğimiz çantanın prototipini hazırlayınız.

Prototip Hazırlama

İşlem Basamakları Öneriler

 Ön ve arka gövde kalıplarını çıkarınız.  Dikkatli ve özenli çalışınız

 Körük kalıbını çıkarınız.  Ölçülerin doğruluğundan emin olunuz.

 Körüğe oturacak cebin kalıbını çıkarınız.  Temiz ve düzenli çalışınız.

 Gövdeye oturacak cebin kaplılarını
çıkarınız.

 Ölçü kontrollerini yapınız.

 Çıkarılan kalıpları mulâja yerleştirerek
çizim yapınız.

 Yarım cm dikiş payı bırakınız.

 Ön gövde, arka gövde, körükler, körükte
bulunan cep ve gövde de bulunan cepleri
kesiniz.



 Dikkatli ve özenli olunuz.

 Ön gövde, arka gövde ve körükleri
birleştirerek çantanın formunu
oluşturunuz.

 Temiz ve düzenli çalışınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Körük cebini hazırlayınız ve körüğe
yerleştiriniz.

 Özenli ve dikkatli olunuz.

 Ön gövde de bulunan cebi birleştiriniz ve
gövdeye oturtunuz.

 Dikkatli çalışınız.

 Sapları gövdeye oturtunuz.  Dikkatli çalışınız.

 Kalite kontrolünü yapınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru ve yanlış olarak cevaplayınız.

1. ( ) Prototip hazırlama, model araştırması ve geliştirmesi sorasında ortaya çıkan
tasarımın gerçek malzeme ile üretildiği aşamadır.

2. ( ) Üretim aşamasında ekonomik olmaya gerek yoktur.

3. ( ) Standart form; saraciye ürünlerini hazırlayabilmemiz için modelin iç aksamı, dış
bölümü, ölçüleri ve model özelliklerini görebilmemiz için hazırlanmış ana form
elemanıdır.

4. ( ) Kalıpların üzerine, kullanılan malzeme yazılmaz.

5. ( ) Hazırlanan üretim örneğinde aksesuar kullanılmış ise boyutu, rengi, cinsi ve adeti
tespit edilmelidir.

6. ( ) Deri, sadece dış malzeme olarak kullanılır.

7. ( ) Salpa, mantar görünümünde olup, saraciye kabartma, sertleştirme işlerinde
kullanılır.

8. ( ) Mukavva, artık kâğıtlardan yapılan esmer, gri renkli, kaba bir görünüşe sahip sert
bir kâğıt cinsidir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz.

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz uygulamalı teste geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Açıklama
Aşağıda listelenen davranışları, davranışlarınızın her birinde gözleyemediyseniz “Hayır”,
gözlediyseniz “Evet” şeklinde karşısındaki kutucuğa (X) le işaretleyiniz.

Değerlendirme Ölçütleri Değer Ölçeği

Evet Hayır

Ön ve arka gövde kalıplarını çıkardınız mı?

Körük kalıbını çıkardınız mı?

Körüğe oturacak cebin kalıbını çıkardınız mı?

Gövdeye oturacak cebin kalıbını çıkardınız mı?

Çıkarılan kalıpları mulâja yerleştirerek çizim yaptınız
mı?

Ön gövde, arka gövde, körükler, körükte bulunan cep ve
gövde de bulunan cepleri kesitiniz mi?

Ön gövde, arka gövde ve körükleri birleştirerek
çantanın formunu oluşturdunuz mu?

Körükte bulunan cebi hazırlayıp körüğe yerleştirdiniz
mi?

Ön gövdede bulunan cebi birleştirip gövdeye oturttunuz
mu?

Sapları gövdeye yerleştirdiniz mi?

Kalite kontrolünü yaptınız mı?

Değerlendirme

Uygulamalı testteki cevaplarınızın hepsi “Evet” olmalıdır. Eğer “Hayır” cevabınız var
ise uygulamayı tekrar ediniz.

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz modül değerlendirmeye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
Modül ile kazandığınız yeterliliği aşağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz.

Açıklama

Aşağıda listelenen davranışların her birinde kazandığınız davranışları değer ölçeğine göre
değerlendiriniz.

Değer Ölçeği
Değerlendirme Ölçütleri

Evet Hayır

A. PİYASA ARAŞTIRMASI

1. Araştırma yöntemlerini öğrendiniz mi?

2. İşletme araştırmaları yaptınız mı?

3. Yan sanayi ürünlerini öğrendiniz mi?

4. İnternet kullandınız mı?

5. Sektörel ve moda dergilerini araştırdınız mı?

B. MODEL ETÜDÜ

1 Saraciye ürün formlarını incelediniz mi?

2. Deri çeşitleri etüdü yaptınız mı?

3. Yardımcı malzeme etüdü yaptınız mı?

4. Mevcut ürün etüdü yaptınız mı?

C. MODEL ARAŞTIRMASI

1. Mevcut modelden eskiz çalışmaları yaptınız mı?

2. Modelleri büyüttünüz mü?

3. Renklendirdiniz mi?

4. Dosyaladınız mı?

D. PROTOTİP HAZIRLAMA

1. Seçilen tasarımın standart formunu hazırladınız mı?

2. Kalıp çıkardınız mı?

3. Prototip ürünü hazırladınız mı?

4. Kalite kontrolünü yaptınız mı?

Değerlendirme
Yapılan değerlendirme sonucunda “Hayır” cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.

Kendinizi yeterli görmüyorsanız modülü tekrar ediniz.
Bütün cevaplarınız “Evet” ise modülü başarı ile tamamladınız, tebrik ederiz.
İlgili kişi ile iletişim kurarak bir sonraki modüle geçiniz.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI

Sorular Cevapları

1 D
2 D
3 Y
4 Y
5 D

6 Y

7 D
8 D
9 D

10 D

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

Sorular Cevaplar
1 D
2 Y
3 Y
4 D
5 D
6 D
7 Y
8 D
9 D

10 Y
11 D

12 D

13 Y
14 D
15 D

CEVAP ANAHTARLARI
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI

Sorular Cevapları

1 D
2 Y
3 Y
4 D
5 D
6 D
7 D
8 D

ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI

Sorular Cevapları

1 D
2 Y
3 D
4 Y
5 D
6 Y
7 D
8 D
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