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AÇIKLAMALAR

KOD 214T00061
ALAN Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi
DAL/MESLEK Saraciye Modelistliği
MODÜLÜN ADI Çanta Tasarımı

MODÜLÜN TANIMI
Çanta tasarımıyla ilgili bilgi ve becerilerin kazandırıldığı
materyalidir.

SÜRE 40/16

ÖN KOŞUL Saraciyede Ölçü Alma modülünü tamamlamış olmak

YETERLİK Çanta tasarımı ile ilgili yöntem ve teknikleri öğrenmek

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç

Gerekli ortam sağlandığında bu modül ile, tekniğine uygun
çanta tasarımını yapabileceksiniz.

Amaçlar
1. Çanta modeli geliştirebileceksiniz.
2. Tekniğe uygun mevcut model etüdü yapabileceksiniz.
3. Modaya uygun tasarım yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam
Sınıf, atölye, işletme

Donanım
Çizim araç gereçleri, dergi, katalog, internet ortamı, kâğıtlar,
modeller, boya kalemleri, silgi, kalemtıraş, 2B kurşun kalem.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Her faaliyet sonrasında o faaliyetle ilgili değerlendirme
soruları ile kendi kendinizi değerlendireceksiniz.
Modül sonunda uygulanacak ölçme araçları ile modül
uygulamalarında kazandığınız bilgi ve beceriler ölçülerek
değerlendirilecektir

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,

Bu modül ile edineceğiniz bilgi ve beceriler ile ayakkabı ve saraciye alanında çanta
tasarımı yapabilmek için gerek duyduğunuz becerilerinizi geliştirmiş olacaksınız.

Çanta, giyimi tamamlayan aksesuarlardan en önemlisi olup, ayakkabının
tamamlayıcısıdır. Endüstriyel saraciyenin ana üretim elemanlarından biridir. Modadaki
değişimlere paralel olarak çanta modelleri sürekli gelişmekte ve yenilenmektedir.

Tasarım ise belli bir amaç gözetir. Aynı zamanda yaratıcı bir eylemdir. Bu amaçla
tasarımcı; duygusunu, düşüncesini ve hayal gücünü; çizgiler, biçimler, renkler gibi fiziksel
olgulara aktarır. Bu aktarımlardan sonra ürünü ortaya koyar.

Bu modül ile; modaya, kullanıma ve yaşınıza uygun modeller araştırabilecek, bu
modelleri etüt edebilecek ve yaratıcılığınızı kullanarak özgün tasarımlar yapabileceksiniz.
Tasarımlarınızı renklendirerek, yaptığınız tasarımı üretime dönük hâle getirmenin
mutluluğunu ve hazzını yaşayacaksınız.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ- 1

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda, gerekli ortam sağlandığında çanta modeli
geliştirebileceksiniz.

 Saraciye satış mağazalarını gezerek çanta çeşitlerini ve çantada kullanılan deri
çeşitlerini gözlemleyiniz.

 Çantada kullanılan aksesuar çeşitlerini gözlemleyiniz.
 Çanta standart ölçülerini ve çantanın bölümlerini inceleyiniz.

1. ÇANTA MODELİ GELİŞTİRME

1.1. ÇantanınTanımı

Çanta; kösele, meşin, kumaş, plastik gibi malzemelerden yapılan; büyüklüğüne göre
içinde para, evrak, yiyecek, giyecek vb. taşımada kullanılan eşyadır. Çantaların isim ve
şekilleri içinde taşıyacakları eşyanın cinsine göre değişir (okul çantaları, evrak çantaları,
asker çantaları vb.). Genel olarak çantalar, kadın ve erkek çantaları şeklinde ikiye ayrılır.

1.2. Çantanın Günlük Yaşantımızdaki Yeri ve Önemi

Giyimi tamamlayan en önemli aksesuarlardan biri olan çanta, saklanması ve taşınması
gerekli eşyalarımızı muhafaza eden, her yerde yanımızda bulundurduğumuz eşyalarımızdan
biridir.

Çanta, ayakkabının tamamlayıcısıdır. Bilhassa bayanların kullandığı kıyafetlerde çanta
uyumu çok önemlidir. Çantanın moda içindeki yeri tartışılmaz. Kaliteli ve kültürel
zenginliğimizi yansıtan el sanatlarımız, çantaların süslemesinde yer alır.

Çeşitli kullanım amaçları için tasarlanmış ve üretilmiş, farklı büyüklükteki çantalar
hayatımızı kolaylaştırır.

Endüstriyel saraciye üretim alanında yer alan çanta, ülke ekonomisi için büyük bir
değer taşımaktadır. Çantaların yurt içi ve yurt dışı pazara yönelik, verimli bir üretim ve satış
için gerekli koşullara uygun olması gerekir.

ÖĞRENME FAALİYETİ- 1

AMAÇ

ARAŞTIRMA



4

1.3. Çanta Çeşitleri

Çantalar genel olarak aşağıdaki şekilde sınıflandırılır:
 Çocuk çantaları
 Genç çantaları
 Kadın çantaları
 Erkek çantaları

1.3.1. Kullanıldığı Yere Göre Çanta Çeşitleri

 Spor çantalar

Toplumların değişimiyle birlikte kullanım, ihtiyaç ve süsleme eşyalarının çoğu da
değişikliğe uğrar.

Spor çantalar, modaya göre kullanılır. Süslemelerinde kullanılan malzemeler fantezi
de olabilir. Genellikle iş, seyahat, eşya, pazar, turistik çantalar bu grupta yer alır. Bu çantalar,
günlük kıyafeti ve spor giyimi tamamlayan çantalardır.

 Fantazi çantalar

Üretiminde kullanılan malzeme, süsleme ve yapım tekniği bakımından fantezi bir
görünüm veren çantalardır. Kokteyl, çay, parti ve makyaj çantaları bu grupta yer alır.

1.3.2. Yapım Tekniğine Göre Çanta Çeşitleri

 Yumuşak çantalar

Kullanılan derinin yapısal özelliğinden dolayı, yumuşak görünümlü çantalardır.
Yumuşak çantaların ağızları; fermuarlı, fermuarsız, kapaklı, kapaksız, yapıştırma olanları
vardır.

 Sert çantalar

Sert malzemeden veya sertleştirici kullanılarak hazırlanmış çantalardır. Klipsli,
kapaklı, fermuarlı çeşitleri vardır.

1.3.3. Yapımında Kullanılan Gerece Göre Çanta Çeşitleri

 Deri çantalar
 Kumaş çantalar
 Metal çantalar
 Hasır çantalar
 İp çantalar
 Pul ve boncuk çantalar
 Sentetik çantalar
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1.3.4. Ağız Kapama Şekillerine Göre Çanta Çeşitleri

 Klipsli (metal üst yapılı)
 Kapaklı (tokalı, dönen ve yaylı kilitli)
 Fermuarlı
 Büzgülü

Fotoğraf 1.1: Spor çanta Fotoğraf 1.2: Fantezi çanta

Fotoğraf 1.3: Yumuşak çanta Fotoğraf 1.4: Sert çanta
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1.4. Çantanın Bölümleri

Çantalar; model özelliğine göre değişmekle birlikte genel olarak şu bölümlerden
oluşur:

 Ön gövde  Arka gövde
 Körük (sufle)  Taban (dip)
 Kapak  Sap
 Cep  Astar
 İç cep  Orta bölme

1.4.1. Kapaklı Çantanın Bölümleri

Ön gövdenin yarısına kadar inmiş kapak, tutturma gereci olarak hazırlanmış metal
tokalı kısım, yanlardan ve aşağıdan görülen geniş bir cep ön gövdeyi oluşturmaktadır
(Fotoğraf 1.5).

Fotoğraf 1.5: Ön gövde

Arka gövdenin üst kısmında ön gövdeden gelen kapak bölümünün arka kısmının bitiş
yeri vardır. Hemen aşağısına fermuarlı bir cep konulmuştur (Fotoğraf 1.6).

Fotoğraf 1.6: Arka gövde

Çantanın kapağı açıldığından metal tokalı ağız kapama kısmının altında fermejüpün
erkek kısmının yerleştirildiğini görmekteyiz. Fermejüpün dişi parçası ise ön gövdedeki cebe
yerleştirilmiştir. Cep ayrıca çıtçıt ile ön gövdeye tutturulmuştur. Cebin kenarlarına ince bir
körük konularak hacimlendirilmiştir (Fotoğraf 1.7).
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Fotoğraf 1.7: Kapağın açılmış pozisyonu

Kapak açıldıktan sonraki ağız kapaması (iç bölüme ulaşan bölüm) fermuarla
yapılmıştır (Fotoğraf 1.8).

Fotoğraf 1.8: Fermuarla ağız kapama

Körük (sufle); yuvarlak hatlı, aşağıya doğru genişleyen bir şekilde hazırlanmıştır.
Kenarlarına fitil geçirilmiştir (Fotoğraf 1.9).

Fotoğraf 1.9: Körük (sufle)

Alt tabana (dip kısmına) dikdörtgen bir parça yerleştirilmiştir (Fotoğraf 1.10).
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Fotoğraf 1.10: Taban (dip)

Sapın ucuna 2’şer tane 3 sıra zımba ile delikler oluşturulmuştur. Sap gövdeye
tutturulmuştur. Sapın her iki ucuna metal çift dilli toka konulmuştur (Fotoğraf 1.11).

Fotoğraf 1.11: Çanta sapı

Çantanın iç kısmında astardan gövdeye fermuarlı bir cep yapılmıştır. Astarın ön
gövdeye bağlı kısmının tam ortasına astardan cep telefonu koymak için bölme yapılmıştır.

Fotoğraflarla gözlemlediğimiz çantanın bölümlerini şimdi de çizim aşamalarıyla
görelim.

Ön gövdenin şekli belirlenir ve çizilir. Kapağın ineceği yer belirlenir (Çizim 1.1).

Çizim 1.1: Ön gövde ve kapak çizimi
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Tutturma gereci olan metal tokalı kısımların yerleri ayarlanır (Çizim 1.2).

Çizim 1.2: Metal tokalı kısımların belirlenmesi

Ön gövdede kapak açılmadan görülen geniş cep işaretlenir ve gövdenin çizimi yapılır
(Çizim 1.3).

Çizim 1.3: Ön gövde ve cep çizimi

Arka gövdenin çizimi yapılır. ön gövdeden gelen kapak bölümünün bitiş yeri ve
fermuarlı cep çizilir (Çizim 1.4).

Çizim 1.4: Arka gövde

Kapak açılımını çiziniz. Fermejüpün erkek ve dişi kısımlarının yerlerini ve cepte
bulunan çıtçıtı çiziniz (Çizim 1. 5).
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Çizim 1.5: Kapak açılımı

İç bölümde ağız kapamasında kullanılan fermuarı çiziniz (Çizim 1.6) ve körük
(aşağıya doğru genişleyen) çizimi yapınız (Çizim 1.7).

Çizim 1.6: Ağız kapaması Çizim 1.7: Körük
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Çantanın gövdesine sapı oturtunuz (Çizim 1.8).

Çizim 1.8: Sap çizimi

1.5. Deri Çeşitleri

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. Belli bir amaç için
işlenerek, kullanılır duruma getirilen ham deriye ise “mamul deri” denilmektedir.

Derinin yapısı incelendiğinde genel olarak üç tabakadan oluştuğu görülmektedir:

 Üst deri (epidermis): Üst deri tabakası, canlı hayvanın derisini idame ettiren
(sürdüren), en önemli yaşamsal işlevleri kapsayan tabakadır. Vücudu tümü ile
dıştan kuşatarak onu çarpma ve darbelere karşı korur. Ayrıca hayvan
vücudunun ısı ve nemini ayarlar ve bakterilerin etkilerine karşı vücudu
muhafaza eder.Genel olarak toplam deri kalınlığının %1’ini oluşturmaktadır.
Üst tabaka (epidermis) kürklü deri yapılmayacaksa, derinin işlenmesi sırasında
atılır.

 Öz deri (Caium): Öz deri tabakası, epidermisin hemen altında bulunur. Deri
üretiminde en önemli tabakadır. Derinin koruyucu tabakası olarak görev yapar
ve vücudu mekanik etkilerden korur. Derinin en kalın tabakasıdır. Genel deri
kalınlığının %85’ini oluşturur.
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 Alt deri (Subcutis): Derinin en alt tabakasıdır ve derinin %15’ini
oluşturmaktadır. Gevşek örgülü bir bağ dokudan oluşan bu tabaka
kullanılmamaktadır. Hayvan yemi ve tutkal olarak değerlendirilir.

Bünyesinde su, protein, yağ, mineral, tuz içeren derinin en önemli maddesi proteindir.
Bunlar deriye esneklik kazandırır.

Hayvanlardan elde edilen ham deriler dört grupta toplanmaktadır. 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, süt danası, merinos, tay, yılan, timsah vb. derileri
 Diğer hayvan derileri: At, deve, merkep, yaban domuzu vb. derileridir.

Çanta yapımında kullanılan derilerin dış yüzeyleri düzgün bir dokuda olmalıdır.
Görünüşü etkileyecek çatlak ve kusurlar bulunmamalıdır.

Çantada dış malzeme olarak kullanılan deri çeşitleri şunlardır:

 Vaketa

Büyükbaş hayvan derilerinin 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 sahiptirler.

 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.

 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.
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 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 ve zarif
derilerdir.

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 hâline 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 sepilenmesi ile elde edilen
derilerdir. Çanta, kemer, ayakkabı, giyim eşyaları ve çeşitli aksesuarlarda kullanılır. Bu
derilerden yapılan eşyalar pahalı fakat son derece dayanıklıdır.

Çeşitli Derilerden Yapılmış Çanta Örnekleri

Fotoğraf 1.12 Fotoğraf 1.13
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Fotoğraf 1.14 Fotoğraf 1.15

Fotoğraf 1.16 Fotoğraf 1.17

1.6. Aksesuar Çeşitleri

Aksesuar, zenginleştirilmiş parça, yedek parçadır. Aynı zamanda kadın giyiminde
kıyafeti bütünleyen ayakkabı, çanta, kemer, şapka, eldiven, mücevher gibi süsleyici eşyadır.

Çanta ağız kapamalarında, çanta saplarında ve süslemelerinde kullanılan aksesuarlar
genellikle metal aksesuarlardır.

Endüstriyel saraciye üretim alanında kullanılan metal aksesuarlar; dayanıklı, dış
etkilerden etkilenmeyecek şekilde kaplanmış olmalıdır. Metal aksesuarlar işlevine uygun
büyüklükte olmalıdır.

Aksesuar tokalar, kapatma klipsleri, bağlantı halkaları, çıtçıtlar, fermuarlar, açık ve
kapalı zımbalardır.

1.6.1.Tokalar

Toka; kemer, çanta ve cüzdanların iki ucunu birbirine bağlamaya yarayan türlü
biçimlerde bulunan tutturmalıktır.
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Tokalar endüstriyel saraciye üretim alanında genellikle kemerde kullanılsa da, çanta,
cüzdan ağız kapamalarında da kullanılmaktadır. Ayrıca çanta sapları tokalarla gövdeye
tutturulmuştur.

1.6.1.1. Yapımında Kullanılan Malzemeye Göre Tokalar

 Hayvansal tokalar
 Kemik
 Sedef
 Fildişi
 Boynuz

 Bitkisel tokalar
 Tahta

 Madensel tokalar
 Gümüş
 Nikel

 Plastik tokalar
 Kazain
 Selüloz

1.6.1.2. 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
(Çizim 1.9).

Çizim 1.9: Uçlarına göre toka

1.6.1.3. Kapama Şekillerine Göre Tokalar

 Dilli tokalar

Bu tokaların tek dilli ve çift dilli olanları bulunmaktadır (Çizim 1.10).
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Çizim 1.10: Dilli toka

 Dilsiz tokalar

Dilsiz tokaların oval, yuvarlak, kare ve daha değişik şekilli olanları saraciye üretim
alanında kullanılmaktadır (Çizim 1.11).

Çizim 1.11: Dilsiz toka
 Kancalı tokalar

Değişik şekillerde kare, üçgen ve yuvarlak olanları bulunmaktadır.

Çizim 1.12: Kancalı toka

 Pimli tokalar

Değişik şekillerde üçgen, yuvarlak ve kare şeklinde bulunan tipleri mevcuttur.
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 Sürgülü ve geçmeli tokalar

Değişik büyüklükte ve şekilde olan çeşitleri saraciye üretim alanında kullanılmaktadır.

 Klipsler

Saraciye üretim alanında çanta, cüzdan ağızlarını açıp kapamada kullanılan, yaylı ve
yaysız çeşitleri bulunan tutturma aracıdır (Fotoğraf 1.18).

Fotoğraf 1.18: Klipsli çanta

 Bağlantı halkaları

Bağlantı halkalarının; yuvarlak, dikdörtgen, kare, üçgen, “D” harfi şeklinde olan
tipleri mevcuttur (Fotoğraf 1.9).

Fotoğraf 1.9: Bağlantı halkalarıyla tutturulmuş saplı çanta
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 Çıtçıt

Çıtçıt, zımba ile açılan deliklere yerleştirilen ve birbirine geçerek tutturuldukları
kenarı kapamaya yarar. Erkek ve dişi iki parçadan oluşan madeni ya da plastik tutturucudur.

 Fermuar

Fermuar, saraciye dışında özellikle tekstil ve ayakkabıcılıkta kullanılan bir açma
kapama mekanizmasıdır. Fermuar çantada süsleme amaçlı kullanılabileceği gibi, genellikle
çantanın içindeki eşyaları korumak için, güvenlik amacıyla çantanın ağzını kapmada
kullanılır.

Fermuarlar dişlerin üretiminde kullanılan malzemenin cinsine göre 3’e ayrılır:

 Metal fermuar
 Kemik fermuar
 Naylon Fermuar

Fermuarlar çanta ağzında, çantanın ön gövdesi veya arka gövdesinde de süsleme ve
cep olarak da kullanılmaktadır (Fotoğraf 1.20).

Fotoğraf 1.20: Çanta ön gövdesinde fermuarlı cep

 Açık ve kapalı zımba

Çantada süsleme ve tutturma amaçlı kullanılan metal aksesuardır.

Kapalı zımba birbirini tamamlayan iki kısımdan oluşur (erkek–dişi). Erkek alt tarafta,
dişi ise üst tarafta bulunur. Hem tutturma hem de süsleme amaçlı kullanılır (Fotoğraf 1.21).
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Fotoğraf 1.21: Kapalı zımba ile süslenmiş çanta

Açık zımba çeşitli büyüklükte olabilir. Tek parçadan oluşur. Endüstriyel saraciyede
açık zımbaya kuşgözü de denilmektedir. Genellikle çanta yüzeyinde süsleme amaçlı
kullanılmaktadır. Ayrıca çanta saplarında toka dillerinin geçmesi için açık zımba
kullanılmaktadır (Fotoğraf 1.22).

Fotoğraf 1.22: Açık zımba ile süslenmiş çanta

1.7. 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.

Her şeyde olduğu gibi çanta konusunda da orantı çok önemlidir. Örneğin bu yıl çok
büyük çantalar moda diye kolumuza taktığımız bizden daha büyük duran modelleri
kullanmamalıyız. Eğer minyon tipliyseniz, büyük çantalar içinde nispeten daha küçük duranı
seçmelisiniz.

1.8. Çanta Standartları

Kıyafetimizi tamamlayan, her an yanımızda taşıdığımız çantalar modayla bağlantı
olarak sürekli değişime uğramaktadır.
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Endüstriyel saraciyede kullanılan çanta standartlarından bazıları şunlardır:

 38 x 30 (Fotoğraf 1.23)
 45 x 35 (Fotoğraf 1.24)
 36 x 27 (Fotoğraf 1.25)
 35 x 22 (Fotoğraf 1.26)
 21 x 20 (Fotoğraf 1.27)

Fotoğraf 1.23: 38 x 30 standart ölçülerinde çanta

Fotoğraf 1.24: 45 x 35 standart ölçülerinde çanta

Fotoğraf 1.25: 36 x 27 standart ölçülerinde çanta
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Fotoğraf 1.26: 35 x 22 standart ölçülerinde çanta

Fotoğraf 1.27: 21 x 20 standart ölçülerinde çanta
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UYGULAMA FAALİYETİ

Kullanılacak Araç Gereçler

 Kâğıt

 Kalem

 Silgi

 Cetvel

 Kalemtıraş

 Dergi ve kataloglar

İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak kapaklı çantanın
bölümlerini çizim aşamalarıyla gösteriniz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Ön gövde çizimi için kapağın ineceği
mesafeyi belirleyiniz.

 Ön gövdeyi inceledikten sonra çizimi
yapınız.

 Tutturma gereci olan metal tokalı
kısımların yerlerini ayarlayınız.

 Oran ve orantıya dikkat ediniz.

 Ön gövdede kapak açılmadan
görülen geniş cebi işaretleyiniz ve
gövdenin çizimini yapınız.

 Dikkatli ve özenli çalışınız.

 Arka gövdenin çizimini yaparken ön
gövdeden gelen kapak bölümünün
bitiş yerini ve fermuarlı cebi
belirtiniz.

 Detayları atlamayınız.

 Kapak açılımını çiziniz.  Oran-orantıya dikkat ediniz.

 Fermejüpün erkek ve dişi
kısımlarının yerlerini belirleyiniz ve
çiziniz.

 Özenli olunuz.

 Cepte bulunan çıtçıt yerlerini
belirleyiniz ve çiziniz.

 Dikkatli çalışınız.

 İç bölümde çantanın ağız
kapamasında kullanılan fermuarı
çiziniz.

 Detaylara inerek çalışınız.

 Aşağıya doğru genişleyen körüğü
çiziniz.

 Oran-orantıyı gözlemleyerek çalışınız.

 Çantanın gövdesine sapı oturtunuz.  Temiz ve dikkatli çalışınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Objektif Test (Ölçme Soruları)

Aşağıdaki soruların cevaplarını, ‘Doğru’ veya ‘Yanlış’ olarak değerlendiriniz.

1. ( ) Giyimi tamlayan en önemli aksesuarlardan biri olan çanta, saklanması ve
taşınması gerekli eşyalarımızı muhafaza eden, her yerde yanımızda bulundurduğumuz
eşyalarımızdan biridir.

2. ( ) Çocuk çantaları, yaşa ve cinsiyete göre çanta çeşitlerindendir.
3. ( ) Fantezi çantalar, yapım tekniğine göre çanta çeşitlerindendir.
4. ( ) Sert çantalar, sert malzemeden veya sertleştirici kullanılarak hazırlanmış

çantalardır.
5. ( ) Kumaş çantalar, kullanıldığı yere göre çanta çeşitlerindendir.
6. ( ) Klipsli (metal üst yapılı) çantalar, ağız kapama şekillerine göre çantalardır.
7. ( ) Öz deri, genel olarak toplam deri kalınlığının %1’ini oluşturmaktadır.
8. ( ) Alt deri, derinin en kalın tabakasıdır.
9. ( ) Büyükbaş hayvan derileri; koyun, kuzu, keçi, oğlak ve süt danası derileridir.
10. ( ) Nubuk, genç sığır derilerinden krom sepilemesi yapılarak elde edilen ince ve

yumuşak tutumlu derilerdir.
11. ( ) Süet, büyük ve küçükbaş hayvan derilerinden elde edilir. Derinin bir yüzü

cilalanır. Parlak ve yumuşak olması, ayrıca suyu geçirmemesi en önemli özelliğidir.
12. ( ) Gümüş, madensel tokalardandır.
13. ( ) Dilli tokalar, kapama şekillerine göre toka çeşitlerindendir.
14. ( ) Fermuar, bir açma-kapama mekanizmasıdır.
15. ( ) Oran; büyüklük, nicelik ya da basamak bakımından iki şey arasında ya da parça ile

bütün arasında bulunan bağlantıdır.

DEĞERLENDİRME

Objektif testteki cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı
belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt
yaşadığınız sorularla ilgili konuları, faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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Uygulamalı Test

Değerlendirme Kriterleri Evet Hayır

1
Ön gövde çizimi için kapağın ineceği mesafeyi belirlediniz
mi?

2
Tutturma gereci olan metal tokalı kısımların yerlerini
ayarladınız mı?

3
Ön gövdede kapak açılmadan görülen geniş cebi işaretleyip,
ön gövdenin çizimini yaptınız mı?

4
Ön gövdeden gelen kapak bölümünün bitiş yeri ve fermuarlı
cebi belirttiniz mi?

5 Kapak açılımını çizdiniz mi?

6
Fermejüpün erkek ve dişi kısımlarının yerlerini belirleyip
çizdiniz mi?

7 Cepte bulunan çıtçıt yerlerini belirleyip çizdiniz mi?

8 Çantanın ağız kapamasında kullanılan fermuarı çizdiniz mi?

9 Aşağıya doğru genişleyen körüğü çizdiniz mi?

10 Çantanın gövdesine sapı oturttunuz mu?

DEĞERLENDİRME

Uygulamalı testteki cevaplarınızın hepsinin “Evet” olmalıdır. Eğer “Hayır” cevabınız
varsa uygulamayı tekrar ediniz.

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz, diğer faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ- 2

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda, gerekli ortam sağlandığında çanta
modellerini etüt edebileceksiniz.

 Saraciye satış mağazalarını gezerek, internet üzerinde araştırma yaparak, firma
kataloglarını inceleyerek çanta modellerini gözlemleyiniz.

 Çantaların gövde, körük, cep, sap ve süsleme çeşitlerini inceleyiniz.
 Çantada kullanılan yardımcı malzemeleri inceleyiniz.
 Kullanım özelliğine göre, modeline göre çanta çeşitlerini inceleyiniz.

2. MODEL ETÜDÜ

2.1. Tasarımın Tanımı

Tasarım bir şeyi zihinde biçimlendirme, kurma, tasarımlanan biçim, tasavvur olarak
tanımlanır.

Tasarımın batı dillerinde kullanılan karşılığı dizayn sözcüğüdür.

Tasarım, bir ürün ortaya koymaya yönelik düşünceye dayalı ya da maddi çalışmalar
sürecidir. Bunu, ürünün gerçekleştirilmesi aşaması izler. Tasarım güzel sanatlarda daha dar
anlamda kullanılır. Asıl yapıtın gerçekleştirilmesi sırasında yönlendirici olan proje, çizim,
maket vb.nin tümüne tasarım denir.

Tasarım belli bir amaç gözetir. Aynı zamanda yaratıcı bir 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. Sanatın tüm alanlarında
özgün ve yaratıcı yapıtlar ortaya koyabilmek çok önemlidir. Gerekli proje, çizim vb.
yapabilmek, tasarım öğelerini, yöntemlerini, ilkelerini bilmek gerekmektedir.

ÖĞRENME FAALİYETİ- 2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Seçtikleri sanat alanına yönelik tasarım eğitiminde birey, tasarımın öğelerini,
yöntemlerini, kaynaklarını, araç-gereç ve tekniklerini kullanır. Bu teknikleri kullanarak,
kendi alanında proje, çizim, maket vb. tasarımları yapabilecek bilgi, beceri ve deneyimleri
kazanır. Yaratıcılığını geliştirir, özgün yapıtlar ortaya koymasını sağlar. Bu alandaki
üretimin niteliğini olumlu yönde etkiler.

Bu nedenle endüstriyel saraciyede tasarım, verimli bir üretim ve satış için gerekli
koşullara uygun olmalıdır.

2.3. Tasarımın Temel Öğeleri

Tasarımın temel öğeleri tüm sanat alanlarında aynıdır. Bunlar; nokta, çizgi, biçim,
açık-koyu, ışık-gölge, doku ve renktir.

 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.
Noktalarla açık-koyu, ışık-gölge oluşturulabilir.

Birden fazla nokta olduğu zaman, bir ölçünün oluşumu, bir ara, bir yön faktörü ortaya
çıkar (Çizim 2.1 – 2.2).

Çizim 2.1: Nokta Çizim 2.2: Nokta

 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)
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Çizim 2.3: Çizgi Çizim 2.4: Çizgi

Çizgi fizik yönünden ele alındığında değişik özellikleri göze çarpar.

 Çizginin tipi: Düz, kırık, eğri olarak 3 çeşittir.
 Çizginin boyutu: Çizgilerin ölçüsüdür. Bir çizgi yerine göre değişik

uzunlukta ya da kısalıktadır. Yerine ve çizilmesinde kullanılan aracın
çeşidine göre değişik incelikte ve kalınlıkta olabilir.

 Çizginin yönü: Çizginin temel gidişidir. Değişik tipleri vardır. Çizginin
tipi düz, eğri, kırık da olsa; yatay, dikey veya eğik (diyagonal)
kullanılabilir.

 Çizginin aralığı: Aynı ve farklı aralıkta kullanıldığında çizgiler değişik
etkiler yaratır.

 Çizginin yeri: Çizgi kompozisyon içinde tuttuğu yere göre yapıta birlikte
getirir, böler, dengeler veya var olan dengeyi alt üst eder.

 Çizim karakteri: Çizgiyi yaratan aracı kapsar ve dış doku ile yakından
ilgilidir.

 Çizginin psikolojik etkileri: Neşe, hüzün, yorgunluk, kuvvet, kesinlik
vb. çeşitleri vardır.

 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
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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

 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
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 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

 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.

Bir görme olayı olan renk üç temel prensiple algılanır:

 Fiziksel: Işığın göze gelmesi,
 Fizyolojik: Işığın karşısında gözde oluşan işlemler,
 Psikolojik: Beyince algılanma ve ruhsal etkidir.

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).



30

Çizim 2.10: Renk

2.4. Model Araştırma

Çanta, giyimi tamamlayan aksesuarlardandır. Daha dayanıklı, kullanışlı olmaları
nedeniyle çoğunlukla deriden yapılır. Giyimi tamamlayan aksesuarların tümü için geçerli
ortak prensiplerin yanında, tasarımcı, çantanın özelliklerini daha ayrıntılı incelemelidir.
Çantanın estetiğiyle birlikte çeşitli bölümlerin işlevini uygun planlaması gerekir.

Endüstriyel saraciyede çantanın çok geniş bir pazarı vardır.

Çanta 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:

 Çanta yapımında kullanılan deri çeşitlerini inceleyiniz.
 Çocuk çantaları, genç çantaları, kadın çantaları ve erkek çantalarını

gözlemleyiniz.
 Spor çantaları inceleyiniz.
 Fantezi çantalarda kullanılan deri çeşitlerini ve süslemelerini inceleyiniz.
 Yumuşak çantalarda kullanılan derilerin yapısal özelliğini gözlemleyiniz.
 Sertleştirici kullanarak hazırlanmış çantaları inceleyiniz.
 Yapımında kullanılan gerece göre çanta çeşitlerini (deri, kumaş, metal, hasır, ip,

pul ve boncuk) inceleyiniz.
 Çantaların ön ve arka gövdelerini inceleyiniz.
 Çantalarda kullanılan körük (sufle) görünümlerini gözlemleyiniz.
 Çanta saplarını inceleyiniz.
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 Çantalarda kullanılan astarı ve astarlamayı inceleyiniz.
 Çanta gövdesinde, yanlarında ve içinde kullanılan cepleri inceleyiniz.
 Çanta ağız kapamalarında kullanılan aksesuarları inceleyiniz.
 Çanta saplarında kullanılan aksesuarları inceleyiniz.
 Çantalarda metal aksesuarlarla yapılan süslemeleri gözlemleyiniz.
 Spor, fantezi çanta boyutlarını inceleyiniz.
 Çantalarda kullanılan pul, boncuk süslemelerini gözlemleyiniz.
 Çantaların ağız kapamalarında, ceplerinde ve süsleme olarak kullanılmış

fermuarları inceleyiniz.
 Klipsli (metal üst yapılı) çantaları inceleyiniz.
 Biyelerle ve makine dikişleriyle süslenmiş çantaları gözlemleyiniz.
 Çantalarda kullanılan renk yelpazesini ve renk uyumunu gözlemleyiniz.

Bu gözlemleri ve incelemeleri yaparken yanınızda defter, kalem, CD, fotoğraf
makinesi bulunsun.

Değişik bulduğunuz çantaların çizimini yaparak, fotoğrafını 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.

Etüt yaparken dikkat edilmesi gerek noktalar şunlardır:

 Etüdünü yapacağımız çantaları çizim yapmadan önce iyice incelemeliyiz. En
ufak ayrıntısını bile gözden kaçırmamalıyız.

 Etüt çalışmasında nesne, resim (etüt) yapılacak kâğıda yakın olmalıdır.
 Beyaz kâğıda etüt yapılacaksa nesne de açık renk üzerine konulmalıdır.



32

 Resim kâğıdı; nesnenin görüntüsüne uygun olarak, genişliği fazla ise enine,
uzunluğu fazla ise boyuna yerleştirilir.

 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 orantıyla 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, eğimleri saptanır.
 Ayrıntıya girmeden kendine en yakın geometrik biçimlerle nesnenin tamamı

kâğıda yerleştirilir.
 Parçanın bütüne (oran-orantı) ilişkisini kaybetmemesine dikkat edilir.
 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.
 Desen, çizgi olarak bırakılacaksa; çizgiler kesinleşirken, açık, koyu görüntüler

dikkate alınır.
 Çizim için 2B kurşun kalem kullanılmalıdır.
 Çok zorunlu olmadıkça silgi kullanılmamalıdır. Silmek, kâğıdın kalitesini ve

resmin görüntüsünü bozar.
 Hafif çizgilerle düzeltmeler yapılır.
 Etüt, siyah-beyaz çalışılacaksa kurşun kalem veya mürekkep kalem kullanılır.

Bu anlatımları göz önünde bulundurarak:

 Kapalı ve açık zımbalarla süslenmiş çantanın gövde ve sap etüdü,
 Fantezi deriden (krokodil) yapılmış çantanın gövde ve sap etüdü,
 Kısa saplı, gövde ve körüğünde cep olan çantanın etüdü,
 Boncukla süslenmiş çanta etüdü,
 İki ayrı deri ile hazırlanmış, ilave eri parçaları, zımbalar ve halkalarla süslenmiş

çantanın gövde ve sap etüdü,
 Klipsli büyük çantanın körük etüdü,
 Kapaklı çantanın körük etüdünü yapalım.

 Kapalı ve açık zımbalarla süslenmiş çantanın gövde etüdü

 Kapalı ve açık zımbalarla süslenmiş çantanın etüdünü yaparken öncelikle
en ufak ayrıntısına kadar incelemeliyiz.

 Gövdede bulunan zımbaların duruşu, sıralanışı ve bir kompozisyon
oluşumu detaylı incelenmelidir.

 Öncelikle gövde hafif çizgilerle kâğıda oturtulur.
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 Kapalı ve açık zımbalarla oluşturulacak kompozisyon hafif çizgilerle
belirlenir.

 Hafif çizgilerle oturtulmuş gövde ve zımbalar esas çizgilerle çizimi
yapılır.

 Açık zımbaların içini boş bırakarak, kapalı zımbalar koyu olarak
belirginleştirilir.

 Görülen tüm detayları açık-koyu, ışık-gölge ile belirtilir.

 Kapalı ve açık zımbalarla süslenmiş çantanın sap etüdü

 Sapın sağ ve sol taraflarında iki adet iri bağlantı halkası kullanılmıştır.
 Tutturma deri parçasının üstüne kapalı zımba basılmıştır.
 Daha sonra uzun parça yine zımba ile bağlantı halkalarına tutturulmuştur.
 Tüm bu detaylar önce hafif çizgilerle çizilip, gerekli ayrıntılar verilir.
 Daha sonra esas çizgi ile çizilerek ışık-gölge, açık-koyu ile belirtilir

(Çizim 2.11).

Çizim 2.11: Zımbalarla süslenmiş çantanın gövde ve sap etüdü

 Fantezi deriden (krokodil) yapılmış çantanın gövde ve sap etüdü

 Fantezi deriden (krokodil) yapılmış ufak gece çantası etüt yapılmadan
önce detaylı bir şekilde incelenir.

 Gövde hafif çizgilerle kâğıda oturtulur.
 Kapağın ineceği yer belirlenir.
 Kapağın üstünde bulunan ilave deri parçasıyla oluşturulmuş ve toka ile

bağlaması yapılmış bölüm hafif çizgilerle belirtilir.
 Sapın gövdeye tokalar bağlantısı hafif çizgilerle yapılır.
 Tüm detaylar daha sonra esas çizgi ile gösterilir.
 Parça ile bütün (oran-orantı) arasındaki ilişkiye dikkat edilir.
 Krokodilin özelliği olan girinti ve çıkıntılar belirtilir.
 Işık-gölge, açık-koyu ile düzenlemeler yapılarak etüt tamamlanır

(Çizim 2.12).
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Çizim 2.12: Krokodil çanta etüdü

 Kısa saplı, gövde ve körükte ceple süslenmiş çanta etüdü

 Çantanın bütünü tüm detayları ile incelenir.
 Çantanın sol tarafında bulunan körükle bütünleşmiş cep incelenir.
 Sağ tarafta ise körüğün üstüne hacim verilerek yapılmış cep incelenir.
 Gövdenin tam ortasına oturtulmuş kapaklı bir cep vardır. Cebin kapağının

tam ortasından ilave deri parçasının oturtulduğu ve deri parçasının
incelenerek aşağıya doğru inmekte olduğu görülür.

 Çantanın ağız kapaması fermuarla yapılmıştır.
 Gövdede bulunan cebin sağ ve sol taraflarında ilave uzun deri şeritlerle

süsleme yapılmıştır. Yukarı doğru ince şerit, dikdörtgen, uçları ortaya
doğru sivrilen bir deri parçasıyla birleştirilmiştir.

 Ayrıca çantanın ağzına tokalarla tutturulmuş bir deri parçası (uçları
yuvarlak) ilave edilerek sapın çıkması sağlanmıştır.

 Bu detaylardaki parça ile bütün (oran-orantı) arasındaki ilişki incelenir.
 İncelenen bu detaylardan sonra hafif çizgilerle gövde kâğıda oturtulur.
 Detaylar (cep, kapak, süsleme şeritleri) hafif çizgilerle belirtilir.
 Önce körükler, körüklerdeki cepler çizilir.
 Gövdede bulunan cep, cebin kapağı, ilave deri parçasının detayları verilir.
 Cebin yanında (sağ ve sol tarafta) bulunan deri parçaları çizilir.
 Sapın çıkış yerleri ve sap da çizildikten sonra esas çizgilerle çizim

tamamlanır.
 İlave deri parçalarındaki dikiş yerleri belirtilerek ışık-gölge, açık-koyu ile

etüt tamamlanır (Çizim 2.13).
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Çizim 2.13: Ceplerle süslenmiş çanta etüdü

 Boncukla süslenmiş çanta etüdü

 Fantezi kıyafetlerle kullanılması tasarlanmış küçük, kısa saplı ve sol
kenarına yerleştirilmiş (çiçek görünümü verilerek) boncuklarla süslenmiş
şık ve zarif çantanın detayları incelenir.

 Boncuklarla işlenmiş ve çiçek görünümü verilmiş bölümün ayrı ayrı deri
parçalarına işlenip, çiçek şekline getirilerek oturtulduğu görülmüştür.

 Kullanılan boncuklar parlak boncuklardır.
 Detaylar incelendikten sonra gövde kâğıda oturtulur.
 Hafif çizgilerle detaylar belirtilir.
 Esas çizgiyle çantanın çizimi tamamlanır.
 Işık-gölge, açık-koyu çalışması ile etüt çizimi tamamlanır (Çizim 2.14).

Çizim 2.14: Boncukla süslenmiş çanta etüdü
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 İki ayrı deri ile hazırlanmış, ilave deri parçaları, zımbalar ve halkalarla
süslenmiş çantanın gövde ve sap etüdü

 İki ayrı deriden hazırlanmış spor çantanın detayları tüm ayrıntılarıyla
incelenir.

 Çantanın kenarlarından düz deri, iç bölümünde de kendinden desenli deri
kullanılmıştır.

 Çanta kapaklı bir çantadır. Kapağın tam ortasına süs amacıyla düz olan
deriden ilave parça eklenmiş ve kapalı zımba ile tutturulmuştur.

 Kapağın alt kısmında, gövdenin tam ortasına ilave deri parçaları
oturtulmuştur. Bu deri parçalarının uçlarına açık zımba basılmıştır.

 Açık zımba basılan bölümlerden birer bağlantı halkası geçirilmiş, ortaya
tekrar halka geçirilerek bir kompozisyon oluşturulmuştur.

 İlave deri parçalarının arkalarına uzun, kenarları yuvarlak metal
aksesuarlar yerleştirilmiştir.

 Çanta kapağına (desenli deriye) sağ ve sol tarafa açık zımba basılmıştır.
 Bu zımbalı bölümlerden sap çıkarılmıştır. Sap tokalarla deriye

bağlanmıştır.
 Çantanın tamamının kenarı düz deriyle çevrilmiş ve bu deri parçalarının

kenarları spor dikişlerle süslenmiştir.
 Çantanın gövdesinin alt kısmına sağ ve sol tarafa ilave deri parçaları

eklenmiş ve kapalı zımba ile tutturulmuştur.
 Birçok detayı bulunan çantanın hafif çizgilerle gövdesi kâğıda çizilir.
 İncelediğimiz, gövdede bulunan detaylar parça-bütün (oran-orantı) ilişkisi

göz önünde bulundurularak hafif çizgilerle belirginleştirilir.
 Tüm detaylar esas çizgilerle belirginleştirilerek; ışık-gölge, açık-koyu ile

etüt tamamlanır (Çizim 2.15).

Çizim 2.15: Spor çanta etüdü
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 Klipsli büyük çantanın körük etüdü

 Klipsli büyük çantanın körük detayları incelenir.
 Körüğün alt tarafının geniş, üst taraf ise çanta ağzında bulunan klipsin

altında sıfırlanmıştır.
 Körüğün geniş olması büyük alan çantanın daha hacimli görünmesini

sağlamıştır.
 Çantanın ağız kapaması klipsle, tokalarla oluşmuş saplarla yapılmıştır.
 Çantanın ve körüğün alt tarafına süsleme amaçlı deri parçası dikişle

tutturulmuştur.
 Bu detaylar incelendikten sonra, körüğün bir tarafı görülecek şekilde

çantanın gövdesi kâğıda oturtulur.
 Detaylar hafif çizgilerle parça, bütün (oran–orantı) ilişkisini göz önünde

bulundurularak yerleştirilir.
 Esas çizgilerle çizim tamamlanır.
 Işık-gölge, açık-koyu ile etüt tamamlanır (Çizim 2.16).

Çizim 2.16: Körük etüdü

 Kapaklı çantanın körük etüdü

 Kapaklı çantanın körük etüdünü yapmadan önce en ufak ayrıntısına kadar
incelenir.

 Çantanın körüğünün hatlarının yuvarlak olduğu görülür.
 Körük yukarıdan aşağıya doğru genişlemiştir. Körüğün kenarlarına fitil

yerleştirilmiştir.
 Körüklü çantaların kapaklı olduğu, kapağın üstünde tutturmak için tokalı

deri saplar kullanılmıştır.
 Bir taraftan körük görülebilecek şekilde gövde kâğıda hafif çizgilerle

oturtulur.
 Körük, kapak, tutturma gereçleri ve sap detayları hafif çizgilerle çizilen

çanta ve körük, ışık-gölge, açık-koyu ile tamamlanır (Çizim 2.17).
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Çizim 2.17: Körüklü çanta etüdü

Etüt çalışmaları esnasında değişik şekillerde, boyutlarda ve farklı süslemelerde
yapılmış çantaları incelediniz. Bunlar tasarım aşamasında size çok faydalı olacaktır.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Kullanılacak Araç Gereçler

 Etüdü yapılacak çanta

 2B kurşun kalem

 Silgi

 Resim kâğıdı

 Resim kalemleri

 Kalemtıraş

İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak kapalı ve açık
zımbalarla süslenmiş çantanın gövde etüdünü yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Çantayı etüt etmeden önce tüm
detaylarıyla inceleyiniz.

 Hiçbir detayı kaçırmamaya özen gösteriniz.

 Gövdeyi hafif çizgilerle kâğıda
oturtunuz.

 Kalemi bastırmadan hafifçe çiziniz.

 Kapalı ve açık zımbalarla oluşturulan
kompozisyonu hafif çizgilerle
belirleyiniz.

 Aslına uygun olmasına gereken özeni
gösteriniz.

 Gövde ve gövdede oluşturulan açık ve
kapalı zımbalarla yapılan
kompozisyonu esasi çizgilerle çiziniz.

 Esas çizgileri çizerken özenli ve dikkatli
olunuz.

 Görülen tüm detayları açık–koyu,
ışık–gölge ile belirtiniz.

 Temiz ve düzenli çalışınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

OBJEKTİF TEST (ÖLÇME SORULARI)

Aşağıdaki soruların cevaplarını, ‘Doğru’ veya ‘Yanlış’ olarak değerlendiriniz.

1. ( ) Tasarımın batı dillerinde kullanılan karşılığı “dizayn” sözcüğüdür.
2. ( ) Tasarım belli bir amaç gözetmez ve yaratıcı bir eylem değildir.
3. ( ) Tasarım yaparken tasarımcı, tamamen özgürdür.
4. ( ) Seçtikleri sanat alanına yönelik tasarım eğitiminde birey; tasarımın öğelerini,

yöntemlerini, kaynaklarını, araç, gereç ve tekniklerini kullanır.
5. ( ) Küçük bir nokta, bir başlangıç ifade eden ve göze gelen görsel bir enerjidir.
6. ( ) Nokta tasarımın en temel öğesidir, tüm tasarımlar noktayla buluşur.
7. ( ) Çizgi kararlı ve işlevsel olmalıdır. Kararsız, korkak, silik çizgiler estetik yönden

olumsuz etkiler yaratır.
8. ( ) Çizgi tipleri; düz, kırık, eğri olmak üzere 3 çeşitlidir.
9. ( ) Çizgi, kompozisyon içinde tuttuğu yere göre yapıta birlik getirir; böler, dengeler

veya var olan dengeyi alt üst eder.
10. ( ) Biçim, renklerin açıklık ve koyuluk değerleri ile ilgili bir kavramdır.
11. ( ) Renk, bir cismin dokunulduğunda hissedilen ve bakıldığında görülen dış

yüzeyinin yapısıdır.
12. ( ) Doku, fizik yapısı ile bir takım küçük, hacimlerden oluşur.
13. ( ) Bir objenin etüdü demek, o objenin görünen tüm özelliklerinin (biçin, yüzey,

doku, renk, hacim gibi) ayrıntılı olarak gereç üzerine aktarılmasıdır.
14. ( ) Beyaz kâğıda etüd yapılacaksa nesne koyu bir renk üzerine konulmalıdır.
15. ( ) Bir nesneyi etüd ederken, çizime başlamadan önce birkaç dakika incelenerek

modelin bütünü görülür.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konulara geri dönerek tekrar inceleyiniz. Tüm sorulara doğru cevap
verdiyseniz diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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Uygulamalı Test

Değerlendirme Kriterleri Evet Hayır

1
Etüdünü yapacağınız çantayı tüm detayları ile birlikte
incelediniz mi?

2 Gövdeyi hafif çizgilerle kâğıda oturttunuz mu?

3
Kapalı ve açık zımbalarla oluşturulan kompozisyonu hafif
çizgilerle belirlediniz mi?

4
Gövde ve gövdede oluşturulan açık ve kapalı zımbalarla
yapılan kompozisyonu esas çizgilerle çizdiniz mi?

5
Görülen tüm detayları açık–koyu, ışık–gölge ile belirttiniz
mi?

DEĞERLENDİRME

Uygulamalı testteki cevaplarınızın hepsinin “Evet” olmalıdır. Eğer “Hayır” cevabınız
varsa uygulamayı tekrar ediniz.

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz, diğer faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ- 3

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda, malzemeye ve amaca uygun çanta
tasarımları yapabileceksiniz.

 Endüstriyel saraciyede yapılan çanta tasarımlarını inceleyiniz.
 Çanta tasarımlarının kullanıma ve malzemeye uygunluğunu inceleyiniz.

3. TASARIM

3.1. 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.

Tasarım özelliği; özgün olması, yaratıcılığınızı kullanarak yapılmış olması,
malzemeye uygun olmasıdır.

3.1.1. Özgünlük

Tasarım yaparken tasarımcı, özgün olmalıdır. Benzerlerinden farklı özellikler
taşıması, yaptığımız ürünün özgün olmasını sağlar.

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.

ÖĞRENME FAALİYETİ- 3

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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3.1.2. 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.

Çanta tasarımında yaratıcılığımızı kullanmak çok önemlidir. Dümdüz, özelliksiz
çantalar, hangimizin ilgisini çeker?

Güzellik detaylarda gizlidir. Çantaların içinde ve dışında oluşturulan detaylar (cepler,
süslemeler, aksesuarlar) ilgi çekici ve albenili olmuştur. Yaratıcılık ön planda tutulursa en
güzel tasarımlar ortaya çıkar.

3.1.3. Kullanıma Uygunluk

Çok değişik boyutlarda olabilen çanta, bizlerin gerekli eşyalarımızı muhafaza etmeleri
sebebiyle yanımızdan ayırmadığımız özel eşyalarımızın başında gelir.

Kullanıma uygun seçilen çantalar, kişinin derli toplu olmasını sağlayan, kendine olan
güvenini artıran, taşıması kolay bir aksesuardır.

Model, malzeme özelliği ve yapımında kullanılan tekniklerle çanta, kemer ve
ayakkabıyla uyumu açısından endüstriyel saraciyede çok önemli bir yere sahiptir.

Kullanıma uygun çanta tasarımı için dikkat edilmesi gereken kriterler şunlardır:

 Çanta tasarımı yaparken vücut tipimize uygun boyut tespit edilir.
 Kullanıma uygun çanta tasarlarken çantanın giyimi tamamlayan bir aksesuar

olduğu unutulmamalıdır.
 Çanta aynı zamanda ayakkabının birinci derecede tamamlayıcısıdır. Kullanıma

uygun çanta tasarımında ayakkabı ile uyumu da göz önünde bulundurulur.
 Çanta tasarımları estetik ve şık olmalıdır .
 Çantanın çeşitli bölümleri işlevine uygun planlanmalıdır.
 Kullanılan çanta kişinin statüsü ve kalitenin göstergesi olmalıdır. Kaliteli,

özenli, sanat değeri olan bir çanta hem uzun ömürlü olur hem de taşıyan kişiye
değer katar.

 Kullanıma uygun çanta tasarlarken geleneksel el sanatlarımız göz önünde
bulundurulmalıdır. Geleneksek sanatlarımızdan yararlanarak sanat ve teknik
yönleri ile geliştirilmiş bir çantanın ulusal sanatlarımızın canlandırılmasında ve
ekonomimizin gelişmesinde katkısının büyük olduğu unutulmamalıdır.

3.1.4. Malzemeye Uygunluk

Çanta tasarımı yaparken malzeme göz önünde bulundurulmalıdır.
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Çantalarda malzemeler esas ve yardımcı olmak üzere iki kısımdan oluşur. Esas
malzemeler çantayı meydana getiren malzemelerdir (deri çanta, kumaş çanta, metal çanta,
kamış ve hasır çantalar, ip çantalar, pul ve boncuk çantalar, sentetik çantalar).

Çanta malzemesi seçiminde şu hususlara dikkat edilmelidir.

 Temizlenecek özellikte ve dayanıklı olmalıdır.
 Sabit renkli olmalı ve çabuk kirlenecek özellikte olmamalıdır.
 Çantalarda kullanılan birleştirmeler, diğer tüm malzemelerle uyum sağlamalıdır.
 İyi bir çanta üretebilmek için çabuk bozulmayan, kaliteli, ucuz ve dayanıklı

malzemeler kullanılmalıdır.

Deri sıktır, kalitelidir, dayanıklıdır. Çanta tasarımı yaparken endüstriyel saraciyede
kullanılan deri çeşitlerine uygun olmasına dikkat edilir.

Deri çeşitlerine uygun birleştirme, tutturma ve kapama malzemeleri seçilir.

Tasarımcı; dokusu olan, yüzeyle çeşitli şekiller bulunan, düz, ince, kalın derilere göre
tasarımlar yapabilmelidir.

3.2. Tasarım Süreci

3.2.1. Problem

Problem, öğrenilen kurallar çerçevesinde çözümü istenen sorudur.

Problemi çözmek için tasarım;

 Özgün olmalı,
 Yaratıcı olmalı,
 Kullanıma uygun olmalı,
 Malzemeye uygun olmalıdır.

Tasarımcı tasarımını yaparken nasıl bir giysiyle kullanılacağını bir bütün olarak
düşünmelidir. Kışlık, yazlık, fantezi, spor vb. giysilerle kullanılacak çantaların özelliklerinin
değişeceğini unutmamalıdır. Ayrıca kadın, erkek, çocuk, yetişkin, genç, yaşlı vb. kullanacak
kişilerin özellikleri de tasarsımda dikkate alınmalıdır.

3.2.2. Yaratıcılık

Problem çözüldükten sonra yaratıcılığımızı kullanarak tasarımın ilk aşaması olan eskiz
çizimleri için hazırlığımızı yapmalıyız.

Eskiz çizimleri bizi tasarıma götürür.
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Çantanın eskiz çizimlerini yaparken, tasarım çizimini yapacağımız boyutta
yapabileceğimiz gibi daha küçük boyutlarda da yapabiliriz.

 Eskiz çizim aşamaları
(Ağzı büzgülü genç kız sırt çantasının eskiz çizim aşamaları)

Ağzı büzgülü, yuvarlak hatlı ve uzun görünümlü sırt çantasının gövdesinin çizimi
yapılır. ağız kısmı belirtilir (Çizim 3.1).

Çizim 3.1: Gövde eskizi

Bu çantada deri tekniğiyle süsleme yapılması tasarlandığı için çantanın ağzında ve
tabana yakın orta bölümünde süsleme yapılacak bölümün çizimi yapılır. ağız büzgüsü için
açık zımba ile delik açılacak yerler belirlenir (Çizim 3.2).

Çizim 3.2: Eskiz çalışması
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Çantanın orta (tabanına yakın) bölümünde yapılacak süslemeler (çarklı zımba ile
açılan deliklerden güderi şeritlerle kompozisyon) belirlenir. Ayrıca çantanın ağız büzgüsünü
(kapamasını) yapmada güderi şerit kullanımı tasarlanmıştır (Çizim 3.3).

Çizim 3.3: Eskiz çalışması

Sırt çantası için sapın çıkacağı yer ve sapın çizimi yapılır. Bu çanta için kalın sap
kullanımı tasarlanmıştır (Çizim 3.4).

Çizim 3.4: Eskiz çalışması

Ağzı büzgülü sırt çantası genç kız çantası olarak tasarlandığı için süslemeler de buna
göre tasarlanmıştır. Çantanın ağız kısmının altından, tabanın altından uzun güderi şeritlerden
püsküller tasarlanmıştır. Çantanın orta kısmında güderi şeritlerle yapılmış kompozisyon alt
kenarlarına da kısa püsküller oturtulmuştur. Ayrıca küçük bir deri parçasına yerleştirilen
püsküller de sapın ortasına oturtulmuştur (Çizim 3.5).
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Çizim 3.5: Eskiz çalışması

3.2.3. Tasarım

Ağzı büzgülü sırt çantasının eskiz çizimleri yapıldıktan sonra istenilen ölçüde resim
kâğıdı, fon kâğıdı üstünde tasarım renklendirilerek ayrıntılar, süslemeler netleştirilir (Çizim
3.6).

Çizim 3.6: Sırt çantası tasarımı

Ağzı büzgülü genç kız sırt çantasının tasarımını (uygulamaya hazır hâle getirilmiş)
detaylarıyla oluşturulmasını gözlemledik ve uyguladık.

Şimdi de değişik boyutlarda, farklı ağız kapamaları bulunan, farklı süsleme
özelliklerine sahip çanta tasarımlarını görelim.
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 Günlük (spor) çanta tasarımı

 Günlük kıyafetlerimizle kullanım için hazırlanmış bu spor çanta üç
renkten (gri, siyah, mavi) oluşmuştur.

 Kapağı alt tabana kadar inmiş bir çantadır.
 Çanta gri renktedir. Gövde de siyah bir deri parçası ve üstünde mavi biye

ile süsleme yapılması tasarlanmıştır. Bu kısmın tam altında fermuarı
gövdeden görülmeyecek şekilde açılan bir cep tasarlanmıştır.

 Cebin ortasına siyah ve mavi biyelerle süsleme düşünülmüştür.
 Çantanın sol körüğüne cep telefonu koymak için fermuarlı ve yuvarlak

hatlı bir cep tasarlanmıştır.
 Çantanın sapı gri renkte olup siyah bağlantı halkalarıyla süslenmiştir

(Çizim 3.7).

Çizim 3.7: Spor çanta tasarımı

 Spor çanta tasarımı (ceplerle süslenmiş)

 Turuncu renkte tasarlanmış bu çantanın gövdesinde değişik boyutlarda
cepler düşünülmüştür.

 Ağız kapaması ve ceplerin üstünde bulunan başka bir gözün kapanmasının
fermuarla yapılması tasarlanmıştır.

 Gövdede bulunan ceplerin ağız kapaması üstten görünmeyecek şekilde
İtalyan fermuar (cırt cırt) ile tasarlanmıştır.

 Değişik ve orijinal bir görüntü vermek amacıyla çantanın etrafına fermuar
geçirilmiştir.

 Sapı bağlantı halkalarıyla gövdeye tutturulmuştur (Çizim 3.8).
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Çizim 3.8: Ceplerle süslenmiş çanta tasarımı

 Spor çanta tasarımı

 Bu çantada da iki renk (kahverengi, turuncu) düşünülmüştür.
 Kapaklı bir çantadır. Kapağında estetik bir süsleme özelliği olan bir deri

parçası bulunmaktadır.
 Kapak kenarları, kapağın ortasında bulunan deri parçasının üstünün

süslemeleri açık zımba (kenarları tırtıklı) ile tasarlanmıştır.
 Çantanın sapı, gövdeye dikilerek tutturulmuş uzun bir saptır (Çizim 3.9).

Çizim 3.9: Spor çanta tasarımı
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 Zımbalarla süslenmiş spor çanta tasarımı

 Yeşil ve koyu gri renkte düşünülmüş kapaklı bir çantadır.
 Kapağın uçları verev ve düz hareketlerle oluşturulmuştur. Ortasına

yaprak şekli verilen bir deri parçası düşünülmüştür.
 Kapağın ortasındaki deri parçasının kenarlarına açık zımba ile süsleme

yapılmıştır.
 Kapağın, gövdenin kenarları deri şeritlerle süslenmiştir.
 Kapağın kenarından (deri şeridin üzerinden ileri doğru) ileriye ilave deri

parçalarının kapalı zımbayla oturtulması tasarlanmıştır.
 Çantanın gövdesinde (alt bölümde) iki sıra açık zımba ile süslemeler

oluşturulmuştur.
 Çanta sapı ince ve kısa olarak düşünülmüştür. Gövdeye tokalar

tutturulmuştur (Çizim 3.10).

Çizim 3.10: Zımbalarla süslenmiş spor çanta tasarımı

 Siyah biyelerle süslenmiş kırmızı çanta

 Kapaklı, metal kapatma klipsli bu çanta kırmızı renktedir. Kenarlarına
siyah biye düşünülmüştür.

 Çantanın kapağında (sol tarafta) hafif kesilerek çizikler oluşturulması
düşünülmüştür.

 Sapın üst tarafları bağlantı halkalarıyla tasarlanmıştır (Çizim 3.11).
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Çizim 3.11: Biyelerle süslenmiş çanta tasarımı

 Patch work (parça birleştirme) süet çanta tasarımı

 Torba biçiminde düşünülmüş patch work çantada üç renk süet
(kahverengi, mavi, kırmızı) tasarlanmıştır.

 Ağız kapamasının fermuarla yapılması tasarlanmıştır.
 Parçaların siyah ince sırımlarla birleştirilmesi düşünülmüştür.
 Parçaların şekilleri ve boyutları birbirinden farklı olarak tasarlanmıştır.
 Çantanın sapı kahverengi süet olarak düşünülmüştür.
 Sapı geçirmek için çantanın ağzının sol ve sağ kenarlarına iri bir açık

zımbanın basılması tasarlanmıştır (Çizim 3.12).

Çizim 3.12: Patch work süet çanta tasarımı
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 Siyah zeminli, renkli boncuklarla süslenmiş fantezi çanta tasarımı

 Çantanın zemini siyahtır. Üstüne işlenmiş boncukların renkleri kırmızı,
yeşil ve sarı olarak tasarlanmıştır.

 Çiçeklerin kırmızı küçük boncuklarla işlenmesi tasarlanmıştır.
 Çiçeğin tohumu iri, sarı boncukla yapılmıştır.
 Çiçeğin yaprakları küçük yeşil boncuklarla işlenmiştir.
 Çantanın gövdesinde çiçekler ve yapraklarla bir kompozisyon

oluşturulmuştur.
 Kısa bir sap düşünülmüştür.
 Ağız kapaması fermuarla yapılmıştır.
 Çantanın ve sapın kenarlarına kırmızıdan hazırlanan ince deri şeridin bol

bırakılarak değişik bir görünüm alması sağlanmıştır. Bu şeridin her
boğumuna kırmızı iri boncukların yerleştirilmesi tasarlanmıştır (Çizim
3.13).

Çizim 3.13: Boncuklarla süslenmiş fantezi çanta tasarımı

 Boncuklarla süslenmiş fantezi el çantası tasarımı
 Çantanın el tutmak için hazırlanmış bölümü sert deriden, gövde bölümü

yumuşak deriden düşünülmüştür.
 Gövdesine 8 adet ince deri şeridin alttan ve üstten tutturulması

planlanarak tasarlanmıştır.
 Deri şeridin üzerine parlak küçük boncuklar iki sıra olarak

yerleştirilmiştir.
 Aralarına büyük renkli (pembe, mor, kırmızı, turuncu, mavi, yeşil) cam

boncuklar konulması tasarlanmıştır (Çizim 3.14).
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Çizim 3.14: Boncuklarla süslenmiş fantezi el çantası

Bu tasarımlarda da izlediğiniz gibi birçok özgün, yaratıcı, malzemeye ve amaca uygun
tasarımlar yapabilme olanağınız vardır.

3.2.4. 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

 Dergi ve kataloglar

 Kalemtıraş

 Resim kalemleri

İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak ağzı büzgülü genç
kız sırt çantasının eskiz çizimini yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Ağzı büzgülü, yuvarlak hatlı ve uzun
görünümlü sırt çantasının gövdesinin
çizimini yapınız.

 Dikkatli ve özenli çalışınız.

 Ağız kısmını belirtiniz.  Oran – orantıya dikkat ediniz.

 Deri teknikleriyle süsleme yapılacak
tabana yakın orta bölümün çizimini
yapınız.

 Estetik ve özenli çizimler yapınız.

 Ağız büzgüsü için zımba ile delinecek
yeri belirleyiniz.

 Orta bölümde yapılacak süslemeleri
çizerek belirtiniz.

 Özenli çalışınız.

 Sapın çıkacağı yeri belirleyiniz ve sapın
çizimini yapınız.

 Başlangıç ve bitiş yerlerine dikkat ediniz.

 Çantanın ağız kısmına, orta bölümdeki
kompozisyonun alt uçlarına ve tabana
püskül çizimleri yapınız.

 Dikkatli ve özenli olunuz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Objektif Test (Ölçme Soruları)

Aşağıdaki soruların cevaplarını, ‘Doğru’ veya ‘Yanlış’ olarak değerlendiriniz.

1. ( ) Bir ürün tasarlarken parçanın bütün içinde yan yana geliş biçimine dikkat edilmesi
gerekir.

2. ( ) Tasarımlar özgün olmalıdır.
3. ( ) Çanta tasarımı yaparken vücut tipimize uygun boyut tespit edilir.
4. ( ) Tasarım yaparken yaratıcılığın kullanılmasına gerek yoktur.
5. ( ) Çanta tasarımları estetik ve şık olmalıdır.
6. ( ) Çanta, ayakkabının birinci derecede tamamlayıcısıdır.
7. ( ) Kaliteli, özenli, sanat değeri olan bir çanta hem uzun ömürlü olur hem de taşıyan

kişiye değer katar.
8. ( ) Çanta yapımında ucuz ve kalitesiz deriler tercih edilir.
9. ( ) Çanta yapımında kullanılacak deriler sabit renkli olmalıdır.
10. ( ) Tasarımcı; dokusu olan, yüzeyinde çeşitli şekiller bulunan, ince, kalın derilere

göre tasarımlar yapabilmelidir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konulara geri dönerek tekrar inceleyiniz. Tüm sorulara doğru cevap
verdiyseniz diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Değerlendirme Kriterleri Evet Hayır

1
Ağzı büzgülü, yuvarlak hatlı ve uzun görünümlü sırt
çantasının gövdesinin çizimini yaptınız mı?

2 Ağız kısmını belirlediniz mi?

3
Deri teknikleriyle süsleme yapılacak tabana yakın orta
bölümün çizimini yaptınız mı?

4 Ağız büzgüsü için zımbayla delinecek yerleri belirlediniz mi?

5 Orta bölümde yapılacak süslemeleri çizerek belirlediniz mi?

6 Sapın çıkacağı yeri belirleyip, sapın çizimini yaptınız mı?

7
Çantanın ağız kısmına, orta bölümdeki kompozisyonun alt
uçlarına ve tabana püskül çizimleri yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME

Uygulamalı testteki cevaplarınızın hepsinin “Evet” olmalıdır. Eğer “Hayır” cevabınız
varsa uygulamayı tekrar ediniz.

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz, diğer faaliyete geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
Çanta Tasarımı modülü faaliyetleri ve araştırma çalışmaları sonunda; kazandığınız

bilgi ve becerileri uygulama testi ile değerlendiriniz. Bu değerlendirme sonucuna göre bir
sonraki modüle geçebilirsiniz.

Uygulamalı Test (Yeterlik Ölçme)

Yaptığınız çanta tasarımını aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Kriterleri Evet Hayır

B) Çanta Modeli Geliştirme

1 Çantanın tanımını ve çeşitlerini öğrendiniz mi?

2 Çantanın bölümlerini incelediniz mi?

3 Çanta yapımında kullanılan deri çeşitlerini öğrendiniz mi?

4 Çantada oran-orantıyı öğrendiniz mi?

5
Endüstriyel saraciyede kullanılan çanta standartlarını
öğrendiniz mi?

B) Model Etüdü

1 Etüt için değişik çanta modelleri araştırdınız mı?

2 Çantanın gövde etüdünü yaptınız mı?

3 Çanta körüğü etüdü yaptınız mı?

4 Değişik süsleme etütleri yaptınız mı?

5 Çanta sapı etütleri yaptınız mı?

C) Tasarım

1 Çanta eskiz çizimleri yaptınız mı?

2 Değişik çanta tasarımları yapıp renklendirdiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Uygulamalı testteki cevaplarınızın hepsinin “Evet” olmalıdır. Eğer “Hayır” cevabınız
varsa uygulamayı tekrar ediniz.

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz, bir sonraki modüle geçiniz.

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

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

10. D
11. Y
12. D
13. D
14. D
15. D

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

Sorular Cevaplar

1. D

2. Y
3. Y
4. D

5. D

6. Y

7. D

8. D

9. D

10. Y

11. Y

12. D

13. D

14. Y

15. D

CEVAP ANAHTARLARI
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI

Sorular Cevaplar

1. D

2. D

3. D

4. Y

5. D

6. D

7. D

8. Y

9. D

10. D
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