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Bu modülün ön koşulu yoktur.
Giyim çeşitlerini ve aksesuarlarını araştırmak
Genel Amaç:
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında giyim ve
aksesuarları ile ilgili bilgileri kazanabileceksiniz.
Amaçlar:
1. Giyim ile ilgili kavramları öğrenebileceksiniz.
2. Giyim seçimini etkileyen etmenleri öğrenebileceksiniz.
3. Giyim çeşitlerini öğrenebileceksiniz. Aksesuar ile ilgili
kavramları öğrenebileceksiniz.
4. Aksesuar çeşitlerini öğrenebileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
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DONANIMLARI
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DVD, VCD, bireysel öğrenme, vb.

ÖLÇME VE
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Dersin sonunda Sınıf Geçme Yönetmeliğine göre ölçme ve
değerlendirme yapılacaktır.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
İnsanların, giyimlerinin anlam ve önemlerine her zamankinden çok ilgi göstermeleri
son iki yüzyıla rastlar. İnsanlığın gelişmesi giyimi de etkilemiş, kişinin yaptığı işe uygun
giyinmesi gerekli olmuştur. Aynı zamanda toplumsal bir nitelik kazanarak kişiler sınıfsal
durumlarına göre giyinmeye başlamışlardır. Böylece giyim insanların toplumsal durumlarını
sembolize eder biçime dönüşmüştür. Vücudu tabiat etkilerinde koruyan, medeniyetin
ilerlemesi ile değişiklikler gösteren, insan vücuduna göre şekil alan giysilerin tümü giyim
olarak tanımlanmıştır.
Giyim ve modanın işlevi yalnızca insanın giyinmesi ile ilgili değildir. Geçmişte ve
günümüzde giyim, güzel sanatların önemli bir aracı olmuştur. Tiyatro, resim, heykel
alanlarında da giyimin önemli bir işlevi vardır.
Giyim, iç ve dış giysilerle birlikte giyimi tamamlayıcı öğelerden (aksesuarlardan)
oluşmuştur. Giyimi tamamlayan aksesuarlar; başa ve ayağa giyilenlerin tümü, çanta, kemer,
şemsiye, baston vb. takılar ve makyajı içerir.
Bu modülde giyim ve aksesuarları ile ilgili kavramlar ve giyim seçimini etkileyen
faktörlerden bahsedilerek giyim ve aksesuarların önemine değinilecektir.
Modülde giyim ve aksesuarları ile ilgili, meslek hayatınızda çalışmalarınızı
kolaylaştıracak gerekli bilgilere yer verilmiştir.
Giyim ve Aksesuarları modülünün size rehber olmasını diliyorum.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ-1
AMAÇ
Bu faaliyetle kostüm özelliğine uygun kostüm malzemelerini tespit edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Bu faaliyete başlamadan önce yapmanız gereken araştırmalar şunlardır:


Giyim hakkında bilgi araştırınız.



Giyim çeşitlerini araştırınız.



Giyim seçimini etkileyen faktörleri araştırınız.

Araştırma için internet ortamını, kütüphaneleri, organizasyon işletmelerini, giyim
kitap ve kataloglarını araştırmanız ve bu alanda çalışan kişilerle görüşmeniz gerekmektedir.

1. GİYİM
1.1. Giyimin Tanımı
Barınılacak bir yuva, besin ve giyim insanların en birincil ihtiyaçlarını teşkil eder.
Bunlardan giyim vücudu dış etkilere karşı koruyan bir araç olduğu kadar, süslenme
arzusunu yerine getirdiği için de bir sanattır. Giyim, ilkel insanlardan beri korunma ve süs
olarak kullanılmıştır. Geçmişte sade bir konu olan giyim tarihin akışı içinde sosyal durumun
gelişmesine paralel olarak değişikliğe uğramıştır.
İnsan toplumun bir bireyi olarak kendini topluma kabul ettirmek ve beğendirmek
durumundadır. Bunun için çevresine eksiksiz görünmek ve çevrenin beğenisini kazanmak
ihtiyacındadır. Kısacası, diğer insanları etkileyebilmelidir. Bunun en kısa yolu iyi giyinmek,
aşırı olmamak koşuluyla süslenmektir.
Sosyal, psikolojik ve ekonomik nedenler, kişilerin giyimsel davranışlarını etkiler.
Moda da toplumun bir baskısı olarak giysileri etkiler.
Giyim, vücudu dış etkilere karşı koruyan doğal bir ihtiyaç olduğu kadar kişisel
görünüş, başarı ve günlük yaşayışımıza etki yapan faktörlerden biridir. İyi ve temiz giyinen
bir insan, elbisenin güzelliği ve iyi görünüşü etkisiyle kendisinde bir güven duyar. Bu güven
duygusu ise onun rahat konuşmasını, hareket etmesini hatta düşünmesini etkileyebilir. İnsan
hayatı için bu kadar önemli olan giyimin özelliklerinden biri, vücut ısısını ayarlaması ve
normal sıcaklığı korumasıdır. Çünkü giyim, vücutta terleme nedeniyle oluşan suyun ani
kaybını önleyerek vücut ısısının birdenbire düşmesine ve üşümeye engel olur.
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Giyim bütün olarak bir kültür ürünüdür ve doğrudan doğruya insanla ilgili
olduğundan, insanın yaşam biçimini belirten göstergedir. Dahası maddi bir kültür öğesi
olarak etnografyanın kapsamına girerken, manevi değerleri açısından halk bilim alanı ve
kapsamı içine girmektedir

1.2. Giyimin Tarihçesi
Giyim tarihi incelenecek olursa giyimin eski devirlerden bugüne dek pek çok evreler
geçirdiği görülür. İnsanlar bulundukları uygarlık seviyesine göre giyimler yaratmışlar; her
ulus kendi örf, adet ve inanışlarına, yaşama şartlarına göre giyimlerini şekillendirmiştir.
Ortaçağın, giyim bakımından tarihi devirler arasında ayrı bir yeri vardır. Bu devirde
giyim fizyolojik ihtiyaçları karşılayan korunma aracı olmaktan çıkmış, güzelliği tamamlayan
süslenme özelliği kazanmıştır.
Bu çağın erkek ve kadın kıyafetlerinde sırma ve diğer işlemeler, ağır ve zengin
elbiseler yer almıştır. 16 ve 17. yüzyıl giysileri renkli ve değerli taşlarla işlenirken, 17.
yüzyılın ikinci yarısında kadın giysilerinin ön kısımları dantelâlarla süslenmiştir. 20. yüzyıl
başlarında vücutları ince gösteren korse kullanılmış ve bundan sonra kadınların etekleri
kısalmıştır.
I. Dünya Savaşı'ndan sonra sinemanın gelişmesi ve her tarafa hızla yayılması kadın
giysilerini önemli ölçüde etkilemiştir II. Dünya Savaşı da, kadınların giyinmeleri üzerine
önemli etkiler yapmıştır. Savaş sırasında çeşitli yerlerde görev yapmak zorunda kalan
kadınlar, daha sade ve daha pratik giysilere ihtiyaç duymuşlardır. Ancak savaş sonrası moda
akımı bütün dünyayı etkisi altına almış, insanların giysilerini bu doğrultuda
biçimlendirdikleri görülmüştür.
Türk kadın giysilerinin tarihçesine baktığımızda, Osmanlı-Türk toplumunda kadının
değişen sosyal durumu kadın giysileri üzerinde de etkisini göstermiştir. Tanzimat,
Meşrutiyet, Mütareke ve Cumhuriyet devirleri bu değişmenin belirli dönüm noktalarıdır.
Tanzimat'tan önce ve Tanzimat devrinde kadın giyimine ve modaya etki yapan başlıca
faktör, kadının sosyal hayatta rolünün az olmasıdır. “Kadının sosyal hayatında değişmelerin
görülmediği devirlere ait en eski kadın giysisi; şalvar ve gömlektir.” Hangi sınıfa mensup
olursa olsun kadın gerek misafir kabulünde, gerek ziyaretlerinde şalvar ve gömlek üzerine üç
etekli işlemeli elbise giymektedir.
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Resim 1.1: Kadınlarda Avrupa modası

Gömlek biçimleri zamanla değişiklikler geçirmiş, ilk zamanlarda kollar yerlere kadar
uzunken, sonraları kısalarak daha pratik bir şekil almıştır.
Lale Devri’nde kadınların mesire hayatına karışması giyinme ve süslenmede büyük bir
incelik meydana getirmiştir. Yaşmaklar gitgide o kadar ince kumaştan yapılmaya
başlanmıştır ki giysi korunma ve örtünme fonksiyonunu kaybedip bir nevi süs şeklini
almıştır.
Cumhuriyet döneminde kıyafet inkılâbı, öğrenim hayatında kaydedilen Batılılaşma
hareketi, kadının ekonomik hayata iştiraki gibi etkenler kadın giyimini etkileyen temel
unsurlar olmuş ve bir değişme sürecine girilmiştir. Ana hatları ile ortaya koyulan bu yavaş
değişme, şüphesiz ki toplumun her safhasında herkes tarafından yavaş yavaş kabul
edilmektedir.

1.3. Giyime Etki Eden Faktörler
Giyim bütçe ile ilgili hususlardan biri olup aile bütçesinde önemli bir yer işgal eder.
Giyim masrafı, birçok faktörün etkisi altında olmakla beraber, özellikle ailelerin gelirleri ile
orantılı olarak değişmektedir.
Şehir aileleri köy ailelerine nazaran giyim için daha fazla masraf etme imkânına
sahiptir. Gerek kadın ve gerekse erkekler, gençliklerinde giyime orta ve yaşlı zamanlarından
daha fazla para harcarlar.
Genellikle giyim ihtiyaçlarının saptanmasında sosyal durumun etkisine inanılmaktadır.
Bir kimsenin giysileri, özel yer ve zamandaki normal sosyal hayata uygun olan giyimlerini
kapsar. Sosyal olarak neyin makbul olduğunu grup hareketleri tayin eder ve bu nedenle
neyin doğru ve yerinde olduğu konusunda kişinin kendi bilgisi ve genel pratiği buna etki
yapar.
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Kişi ve aile için giyim düzeni artık sadece günlük elbise sağlanması ve üstün kaliteli
kumaşlardan giysi yapımı olmayıp sosyal grup içerisinde iyi giyim, görünüş anlayışının ne
olduğunu bilmeyi, gerek günlük ve gerekse özel ihtiyaçlar için gerekli kumaş ve modelleri
amaca uygun seçmeyi, giyim materyallerinin kullanılış ve korunması hakkında bilgi sahibi
olmayı gerektirir.
Giyim anlayışı ise giyimi etkileyen faktörler hakkındaki bilgilere bağlıdır. Bu yüzden
her ülkenin giyim standartları ülkenin her bir bölgesinin kültür durumuna, ekonomik
seviyesine, mesleki ve sosyal gruplaşma durumuna ve yaş düzeyine göre değişmektedir.
Giyimde esas amaç:

Korunma,

Örtünme,

Süslenmedir.
Bu üç öğenin önem derecesi sosyal, millî ve dinî gruplardaki farklara göre
değişmektedir.
Türk köylerindeki durum daha başka bir mantıktadır. En karakteristik görünüşü,
birçok köyde köylünün mevcut giysi seçimindeki tecrübelerinin sınırlı olması ve dolayısıyla
birbirine benzeyişidir. Komşularından ayrı olma tehlikesi nedeniyle yeni bir şey denemekten
ziyade, aynı çeşit giyime devam etmek en kolay yoldur.
Giyimin dayandığı belli başlı değerler sağlık, temizlik, ekonomik durum, güven,
mevcut geleneklere uymak, kişilik ve güzellik takdiri gibi hususlardır.
Türk köylü kadınları giyimde alışkanlıklarının, çevrenin, örf ve âdetlerinin o kadar
etkisinde kalmışlardır ki bunun yanında diğer değerler dikkate alınmamaktadır. Sosyal
kuralların değişme şekillerinden biri olan giyim, hayat boyunca devam eden bir ihtiyaçtır ve
ulusların kültür ve uygarlık alanındaki hareketlerinin etkisi altında kalmıştır.
Giyim, önceleri insanlar için fizyolojik bir ihtiyaç iken sonraları süs olmuştur. Kadının
yaradılışındaki süslenme ihtiyacı ise değişik ve süslü giyim eşyalarının meydana gelmesini
sağlamıştır. Bu nedenle kadın giysileri zengin ve çeşitli olup yörelere göre bazı değişiklikler
göstermektedir.
Bireyin giyimini etkileyen bir diğer özelliği de o bireyin öz değerleridir. Bunlar, bireyi
her koşulda etkileyen, neyin güzel neyin gerekli ve değerli olduğunu belirleyen inanç ve
düşüncelerdir. Bireysel değerler, açıklandığı gibi neyin güzel, gerekli ve değerli olduğunu
belirler. O halde bireysel değerler de giyinmeyi etkileyen, bireyin giysi seçiminde üzerinde
özenle durduğu bir öğedir. Değerler doğal olarak koşullara ve deneyimlere göre değişim
gösterir
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Resim 1.2: Geleneksel Hint giysisi Sari

Giysiler insanların kendileri ve çevreleri hakkındaki duygularını yansıtır. Giyim,
bireyin kişisel bir parçası gibidir. Son yapılan araştırmalar, bireylerde giyinmenin öneminin
bireyin başarılarına, başarısızlıklarına, toplumdaki yerine bağlı olduğunu göstermektedir.
Ayrıca giyim, bireyin iç dünyasını, duygularını yansıtır ve bireyin kendine güven duygusunu
destekleyen önemli bir güç oluşturur.
Bir kimsenin dış görünüşü yalnızca dışa vurduğu duygu ve davranışlarını etkilemez.
Aynı zamanda kişinin ilişkili olduğu çevrede kalıcı bir izlenim yaratır. Bu izlenim
kalıcıdır diyoruz çünkü insanlarda ilk izlenim çoğunlukla bir yargı gibi kesinleşir ve uzun
süre değişmez. Bu ilk izlenim birkaç saniye içinde olur ve o anda bireyin cinsiyeti,
toplumda ya da topluluktaki yeri, rolü, yaşı, ulusu, işi vb. hakkında diğer bireyler
kendilerince bir yargıya varırlar. İlk izlenim bütünüyle değilse bile, bütüne yakın bir oranda
giyim ile alınır. Bu nedenle çevrelerinde iyi bir izlenim bırakmak isteyen herkes, dış
görünüşlerini güzelleştirmek için olanakları ölçüsünde iyi giyinmeye çalışır.
Giyim seçimine etki eden faktörlerden biri de gelenek ve göreneklerdir. Gelenek ve
görenek, bir nesilden ötekine geçen sosyal huylardır. Bunlar eski çağlardan günümüze
etkilerini getirir. Hindistan'da kadınların giydiği bir tür giysi olan "Sari" yüzyıllardır Hintli
kadınların en önemli giysisi olmuştur. Toplumsal alışkanlıklar, ahlaksal içeriği olan bir çeşit
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toplumsal "huy"lar diye tanımlanabilir. Bu "huy"lar zaman akışı içinde değişerek yasa
haline dönüşmüş ve böylece toplumsal bir itici güç olmuştur.
Dünya toplumlarında cinsel tabular ve yasaklamalar giyinmeyi, daha doğrusu
biçimsel olarak görünümü etkilemiştir. Giyinme biçimi sanki toplumların ahlaksal
yönlerini yansıtan bir ayna olmuştur. İnsan bedenindeki seksüel bölgeler ve örtünme
gereksinmesi arasındaki ilişki de giyimi etkileyen bir unsurdur.
Yüzyıllar boyu modayı izleyip ona ayak uydurmaya çalışmak adeta bir eğlence
olmuştur. Yasaların, toplumsal sınıflara değişik "norm"lar önermesi, bu normların zamanla
giyimi de etkilemesi sonucunu doğurmuştur. Avrupa'da Orta Çağda, dünya savaşlarından
önceki evrelerde bu durum gözlenmiştir.
Geleneksel kültürümüzün bir parçası olan geleneksel giyim, günümüzün koşulları
içinde kaybolmakta ya da yozlaşarak fonksiyon ve şekillerini yitirmektedir. Ekonomik
değişime paralel alarak yaşam biçimlerinin farklılaşması, giyimde de birçok değişikliğe
neden olmaktadır. Bu durum şehirlerde hızlı, kırsal kesimde daha yavaştır. Kırsal kesimde
bazı topluluklar, geleneksel giyimlerini kısmen muhafaza edebilmişlerdir. Ancak bunlar da
hızla yok olmakta, konuyu belgeleyecek materyalleri bulmakta güçlük çekilmektedir.

1.4. Giyim Seçimini Etkileyen Faktörler
Giyim, insanı insan yapan unsurlardan biridir. Özenli giyim insanın beğenisini, ince
duygularını belirten bir davranış biçimidir. Giyim seçimini etkileyen faktörleri aşağıdaki gibi
sıralanmaktadır.

Mevsim

Yaş

Vücut özelliği

Çevre

Sosyal yaşantı

Moda

Ekonomi

Resim 1.4: Kayak giysisi
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1.4.1. Mevsim
İyi seçilmiş bir giyim, sahibini ısı değişimlerinden korur. Ünlü modacılar da
çalışmalarını mevsimlere, doğa özelliklerine göre düzenlerler. Tekstil ve giyim
endüstrisi de mevsimlerin doğa özelliklerini ürünlerine yansıtmak zorundadır. Aksi halde
ürünleri satılmaz ve güç durumda kalabilirler. Çünkü giyimin ilk öğesi, kullanılabilir
olmasıdır. Kışın mağaza vitrinleri çeşitli kışlık giyimlerle donatılır. Kış mevsimi kalın, yünlü
kumaşları ya da bu kumaşlardan yapılmış manto, ceket, pardösü, etek, pantolon gibi
giysileri aratır.

Resim 1.3: Mevsimler giyimi etkiler.

Mevsimlerin renkler üzerinde de etkileri vardır. Kışın genellikle koyu renkler seçilir.
Koyu renkler güneş ışınlarını çeker ve vücudu sıcak tutar. Kürkler, tüylü kumaşlar ve
yünlüler içlerinde hava bulundurdukları için, dışarıdaki soğuğu içeriye, içerideki sıcağı dışarı
geçirmez. Aksesuar (tamamlayıcılar) seçiminde de kışın kalın, yün bereler, şapkalar, kürk
yakalar, şal ve eldivenler, altı kalın ayakkabılar satın alınır.
İlkbahar ve sonbaharda havalar düzensizdir. Ne soğuk ne de sıcaktır. Bu mevsimlerde
en uygun giyim, çok kalın olmayan etek-ceketler ve pardösülerdir. Bu mevsimlerde bol
yağmur yağma olasılığı insanları yağmurluk, şapka ve şemsiye taşımaya zorlar. Yazın
giyimlerde önemli değişiklikler yapılır. Açık ve canlı renkler, keten ve pamuklu kumaşlar,
ipekliler yazlık giyim yapımında önde gelen kumaşlardır. Yaz mevsiminde yapay
kumaşlardan da faydalanılır. Fakat yapay kumaşlar vücut terini kurutmadıklarından,
sağlıklı değildir. Ayrıca yazın canlı renk ve desenlerin süslediği giysiler çekicidir. Yazlık
giysiler rahat ve hafif giysiler olduklarından, kullananlara hareket rahatlığı ile birlikte güzel
bir görünüm sağlar.
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1.4.2. Yaş
Yaş, giyim seçiminde üzerinde durulması gereken faktörlerden biridir. Yaş faktörünü:

Çocukluk,

Gençlik,

Olgunluk çağları diye üç bölümde inceleyebiliriz. Bu ayrım, hazır giyim
endüstrisinde de geçerlidir.

Resim 1.5: Çocuk giyim

Hazır giyim ürünlerini satan mağazaların bebe pazarı, gençler pazarı diye uzmanlık
mağazaları halinde ayrılmaları, giyimde yaş faktörünün önemini belirtir.

1.4.3. Çevre
İçinde bulunduğumuz çevre de giyim seçimlerimizi etkiler. Yakın aile çevresi genç
kızların giyimi üzerinde baskı yapacak kadar ileri gider. Özellikle annelerin, giyim
seçiminde kızların üzerinde etkileri saptanmıştır.

Resim 1.8: Çevreye uygun giyim
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Yerine göre iyi giyim kişiye güven verir ve bazı güçlükleri yenmede ona yardımcı
olur. Fakat iş yaşamında, okulda, pratik olmayan çok çarpıcı giyimler ters tepki yapabilir,
bireyi ikinci plana itebilir. Plaj giysileri ile alış verişe çıkılamadığı gibi, fantezi giysilerle
de pazara gidilmez.

Resim 1.7: Genç giyim

Çevreye uyum sağlamak akıllıca bir davranıştır. Fakat uyum konusunda çevre bireyi
geriye götürüyorsa o zaman birey çevreye sunduğu temiz, sade, kullanışlı giyimle örnek
olmalıdır. Böylece sunulan uyumlu giyimle çevre etkilenebilir.

1.4.4. Sosyal Yaşantı
Sosyal yaşantı giyim seçimini önemli ölçüde etkiler. Güzel giyinmek için çok para
harcamak gerekmez. İyi seçilmiş birkaç giyim, yerine ve zamanına göre giyilirse uyumlu
tamamlayıcılar ve yüz biçimine uyan saç modeli ve makyajla amacına ulaşmış olur.
Düzenli yaşamın da giyim üzerinde olumlu etkisi vardır. Birey ne kadar güzel giysiler
giyerse giysin yorgun, sinirli ve telaşlı bir yüze ve davranışa sahipse görünümü
olumsuzdur.
Yüz çizgilerinizi ara sıra aynada kontrol ediniz. Sevimlilik, incelik, mutluluk ve
insancıl duygularınız mimiklerinize ve genel görünümünüze yansımalıdır.
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Ev yaşamında genellikle rahat giysiler, sıcak renkler seçilmeli, ev işi yaparken
giysileri korumak için önlük kullanılmalıdır. Düzgün bir giyim, temiz taranmış saçlar ev
yaşamını mutlu kılan nedenlerden biridir.
Ziyaretlerde ve kokteyllerde giyim, gideceğimiz etkinliğin saatine göre belirlenir.

1.4.5. Moda
Moda, toplum yaşamının çeşitli alanlarındaki geçici yeniliklerdir. Modanın geçici
olmasının nedenleri, insanların süslenme gereksinimi ve beğeni değiştirme tutkularıdır.
Moda değişmelerinde günün yaşam koşullarının da etkisi büyüktür. Kadın ve erkek
giyimlerinin moda değişimlerini ünlü modacılar düzenlerler. Yaşam koşullarındaki
değişiklikler, kitaplar, filimler, savaşlar, kıtlık ve bolluk gibi olaylar moda değişimlerinde
büyük rol oynar.
Günümüz serbest toplumunda modayı etkileyen hızlı bir değişme vardır. Demokratik
yönetimlerde moda değişmeleri daha yakından izlenebiliyor. Çünkü tüketici davranışları
denilen psikolojik olgu, moda yaratıcılarının bulduğu çeşitli reklam ve satış oyunlarının
daha etkili olmasına yol açmaktadır.

Resim 1.8: Modaya uygun giyim

1.4.6. Ekonomi
Günümüzde en çok sözü edilen bilim dalı olan ekonomi, giyim seçiminde en önemli
etkenlerden biridir. İnsanların satın almak istedikleri ile satın alma güçleri arasındaki fark
ekonominin uğraştığı başlıca konulardır. Bu fark ya az istekte bulunmakla ya da üretimi
artırmakla kapatılır.
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Çeşitli giyim eşyaları satın almak herkesin isteğidir. Ancak ailelerin gelirleri farklı ve
kısıtlıdır. Bu nedenle bütçemizi zorlamadan ucuz ve zevkli giyinmenin yollarını araştırmak
gereklidir. Eski giysileri değerlendirmek, mevsim sonu satışlardan yararlanmak, modası
çabuk geçmeyen giysiler seçmek, giysilerimizi özenli kullanmak ekonomik açıdan
bütçemize fayda sağlayacak unsurlardır.
Ülkemizde ailelerin toplam gelirlerinde 1960' lı yıllardan bu yana, genel olarak bir
artış olmuştur. Malların fiyatları da bu yıllarda önceki yıllara oranla artmıştır. Durum böyle
olunca, yüksek gelir düzeylerinde bile özellikle eskiye oranla giyim harcamalarının toplam
harcamalara oranının az olduğu gözlemlenmiştir.
Bunun nedenleri aşağıda sıralanmıştır:

Günümüzde sade ve kolay giyime doğru bir eğilim vardır. Sade giysiler, blue
jean vb. çarpıcı külfetli giysilerden daha ucuzdur.

Yapay kumaşların gösterdiği büyük gelişme sonucu uzun süre dayanan, bakım ve
temizleme harcamaları az olan kumaşlardan yapılmış giysiler ortaya
çıkmıştır.

Evlerde dikiş dikme eğilimleri artmıştır.

18 yaşından küçük 65' ten büyük yaşta aile üyelerinin sayısı artmıştır. Çünkü bu
gruplar giyimlerine 18–65 yaş arası olanlardan daha az para harcamaktadırlar.

Giyim üretiminde fabrikasyon üretim artmıştır ve birim maliyetler önemli
ölçüde düşürülmüştür.
Bu oluşumlar sonucu, giyim harcamalarının toplam harcamalara oranı, 6O'lı yıllardan
önceye oranla azalmıştır.
Ekonomik-toplumsal değişimler de giyim alanında, tüketici harcamalarını çeşitli
açılardan etkilemiştir.

Çalışan kadınların sayıca artmaları

Aile gelirlerindeki artışlar

Genç insan bolluğu

Eski giysi satışları

Artan boş zaman

Nüfus değişimleri

Ailenin küçülmesi

Kalite ve pahalı malların çok üretilmeleri

Bu alanda oluşan zevk anlayışı

İnsanlardaki modayı izleme isteği ve eğilimi

1.5. Giyinme Kuralları
Güzel görünmek günümüzde modaya bağlanmışsa da güzel giyinebilme esaslarını
bilmek ve bu soruna yardımcı bazı özelliklere dikkat etmek gerektir. Bu özellikleri
sıralayacak olursak;

Giyimde ilk şart temizliktir. Temizlik gerek giyene, gerekse de giyime
yakışır. Bu konu sağlığımızla da yakından ilgilidir ve kişiye de değer
kazandıracaktır. Başkalarının göz estetiğine de hizmet edebilmek için temiz el
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yüz yanında biçimli saçlar ve boyalı ayakkabılar da zarafetin ilk basamaklarını
tırmanmada etkileyicidir.
Giyim konusunda kişinin vücut özelliklerini de bilmesi şarttır. Önem taşıyan bu
konu, yakışanı seçebilme demektir. Özellikle kuplu kıyafetler ve etek boyları
dikkatle üstünde durulacak problemler olmalıdır. Etek uzunluğunda önemli
olan, bedenle bacak arasındaki oranın göz önünde tutulmasıdır.
Zarif hareket ve iyi duruşun da giyime etkisi büyüktür. Davranış yumuşaklığı
güzel görünebilmek için fırsattır. Ayakta dururken, yürürken, oturup kalkarken
çok dikkatli hareket edilmelidir. Konuşurken normal davranışlara sahip olmak,
el kol hareketleri yapmadan konuyu anlatmak karşımızdaki kişilerde olumlu
etki bırakır. Vücut hareketlerinde ahenk, dik durmasını bilmekte toplanır. Sırt
dümdüz, göğüs ilerde, karın içe çekilmiş, baş dik ve önde olmalıdır. Ayaklar
birbiri yanında serbestçe yere basabilmeli, vücut ağırlığı bacaklar üzerine
bindirilmemeli, uyumlu adım atılmalıdır. Sert yürüyüşler kadın zarafeti ile
bağdaşmaz. Vücut dengesini bozan sıkı ayakkabı ve yüksek ökçelerden
kaçınmalıdır. Oturuşunda sırtını kamburlaştırmış bir genç kız, görünüşünden
çok şey kaybederek boyaları birbirine karışmış bir tabloyu andırır.

Resim 1.9: Giyimde aksesuar uyumu önemlidir.



Giyimi güzelleştirmek için aksesuarlar seçilir. Seçilen aksesuarlar pahalı ve
gösterişliden çok, giyilen eşyaya uygun olmalıdır.

Giyim aksesuarlarının başında çanta, ayakkabı, çorap, şapka, bere, eldiven, eşarp,
bilezik, kolye, iğne, küpe, yüzük, kemer ve hatta makyaj gelir.
Aksesuarların seçiminde:

Giyimin cinsi,
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Giyimin yeri,
Giyimin zamanı,
Giyimin modası,
Giyimin mevsimi göz önünde bulundurularak dikkat edilmelidir.

Ayrıca kullanılacak tamamlayıcılar yaşa ve vücut yapısına göre de seçilmelidir. Güzel
giyinmeye büyük yardımcı olan tamamlayıcılar, yakıştırmasını bilmedikçe görünümü
çirkinleştirmekten başka bir işe yaramaz.
Örneğin kilolu bir kadının kalın bir kemeri sımsıkı bir şekilde kullanması, iri ve
sallantılı küpeler takması güzel görünümden çok çirkin bir görünüş kazandıracaktır. Bunun
yanı sıra mantosunun rengine uygun bir eşarpla yakasını süsleyen, bacak şekline uygun
renkte çorap giyen (açık renk çoraplar kalın bir bacağı daha kalın gösterir), vücut yapısına
uygun bir çanta kullanan hanım yakıştırmanın verdiği görünümü ile dikkat çekecek ve
beğenilecektir.

1.6. Giyim Çeşitleri
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Resim 1.10: Kadın dış giyimi

Resim 1.11: Erkek dış giyimi

1.7. Giyimde Kumaş ve Desen Özelliklerin Etkisi
Kumaş cinsi de çizgiler ve desenler kadar görünüşü etkiler. Bir kumaşı elimiz ile
yokladığımız zaman onun hakkında bir miktar fikrimiz oluşur. Elimizin altındaki kumaş,
kalın-kaba, düzgün, yumuşak, sert, pürüzlü, buruşuk, parlak ve kaygan olabilir. Kumaşı bu
hale getiren faktör dokuma ve apreleme şekli ile kullanılan malzemelerdir ve bunlar bütünü
ile görünüşü etkiler. İyi giyinmek için sadece iyi bir model seçmiş olmak yeterli değildir.
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Resim 1. 12: Kumaş renkleri

Kullanılan kumaş ve deseni de en az model kadar görünüşü etkiler. Bu bakımdan
kumaş ve desen özelliklerini bilmemiz gerekir.
Bu özellikler şunlardır.


Çizgili Kumaşlar

Her yıl çeşitli renk ve şekillerde karşımıza çıkan çizgili kumaşların seçimi üzerinde
önemle durulması gereklidir. Çizgiler ince ve kalın oluşlarına, ayrıca aralıklarına göre ayrı
ayrı görüntü verir. Genel prensip olarak boyuna çizgiler uzun, enine çizgiler kısa gösterir
denilmektedir. Bu değişmez bir prensip değildir aslında. Şöyle ki boyuna çizgiler sık ve ince
olursa gözler onları bir bütün olarak görür, bu bakımdan görüntüyü genişletmez. Fakat çizgi
alanları geniş olursa göz önce bir çizgiyi görür, sonra diğerlerine atlar. Bu atlamalar
görünüşü büyütür. Buna karşı enine kalın çizgiler ise boyu uzatacaktır. Ayrıca çizgiler
desenli de olabilir. Burada desenlerin durumu ve renklerin görünüşü giyimi etkileyecektir.

Resim 1. 13: Kareli kumaş çeşitleri
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Diğer Desenler

Genellikle desenli kumaşlar düz renk kumaşlara oranla yüzeyi daha geniş
gösterecektir. Orta büyüklükte ve birbirine yakın renklerin kullanıldığı desenler,
kullanıldıkları yerlerde yüzeyi olduğu gibi gösterdiği için pek çok kişiye yakışır ve göze hoş
gelebilir. Açık ve parlak renkler ile kuvvetli kontrastların kullanıldığı büyük motifler
görünüşü büyütür. Buna karşın koyu renkler, küçük ve bütün yüzeyi kaplayan karışık
desenler figürü küçük gösterecektir.

Resim 1. 14: Desenli kumaş çeşitleri

Puanlı kumaşlarda da puanlar büyük ise yüzeyi büyütecek, buna karşın küçük puanlar
görünüşü pek değiştirmeyecektir.
Boyuna çizgi şeklindeki desenler, birbirine yakın değerdeki renklerle bezenmiş
motifler bulundukları alanı uzatacaktır. Yuvarlak motiflerle işlenmiş desenler genişlik hissi
vereceğinden yüzeyi geniş gösterecektir.

Resim 1. 15: Kareli renkli kumaş
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Bordür desenler ise görünüşü keseceği için güzelliği vurgulayacak bölgelerde
kullanıldığında dikkati o bölgeye çekecektir. Ayrıca bordürlerin enine veya boyuna
kullanılması da boyu uzatıp kısaltabilecektir.

Resim 1. 16: Parlak kumaşlar ışığı yansıtır



Işığı Yansıtan Kumaşlar

Işığı yansıtan parlak kumaşlar figürü büyük gösterirken mat yüzeyler figürü küçültür.
Kumaş çok ışık alınca onu yansıtır ve dolayısı ile büyük görünür. Bazı kumaşlar ışığı hem
emer hem de yansıtır. Parlak ve gölgeli görünüşü ile kadife buna iyi bir örnektir. Bu
kumaşlar görünüşü büyütmese bile zayıf gösterdikleri söylenemez. Model özelliğine göre de
bu görüntü değişebilir.

Resim 1. 17: Düz yüzeyli kumaşlar



Kalın, Pürüzlü veya Düz Yüzeyli Kumaşla

Kalın ve pürüzlü yüzeyler vücudu olduğundan daha geniş gösterir. Tüvit ve buklet
buna güzel bir örnektir. Düz yüzeyler parlak olmadıkları müddetçe görünüşü büyütmez.
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Sert Kumaşlar

Sert kumaşlar vücuda oturmadıklarından vücut kusurlarının saklanmasına yardımcı
olur. Bu bakımdan faydalı olmakla birlikte şişman gösterme özelliğindedir.


Yumuşak Kumaşlar

Bu kumaşlar vücuda oturan modellerde kullanılır ise de kumaş vücuda tam
oturacağından zayıfları ince şişmanları da toplu gösterecektir. İnce vücutlarda yumuşak
drapeler ile güzel görüntüler verilebilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Arkadaşlarınızla gruplar oluşturup giyim ile ilgili bilgileri araştırınız. Çevrenizdeki
insanların giyimlerini inceleyerek giyim seçiminde nelere dikkat ettiklerini sorunuz. Bu
konuda CD, resim vb. dokümanlardan oluşan dosya hazırlayarak görsel araçlarla sunum
yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Giyim çeşitlerine göre gruplamalar
yapınız.
 Bu değişik grupları incelemek üzere
gruplara ayrılınız.
 Hazırlık için ön araştırma yapınız.
 Görüşeceğiniz
kişi
ve
grupları
belirleyiniz.
 Görüşmeleriniz
için
sorularınızı
hazırlayınız.
 Görüşmeleri kayda alınız.
 Görüşmelerinizi sunum yapabilmek için
CD, resim vb. dokümanlar toplayınız.
 Topladığınız bilgi ve dokümanlar ile
arkadaşlarınıza görsel araçlarla sunum
yaparak tartışınız.

 Hazırlıklarınızı zamanında yapınız.
 Giyim
alanında
yazılmış
basılı
kaynakları ve internette yer alan bilgileri
inceleyiniz.
Kaynaklara
üniversite
kütüphaneleri
ve
kitapevlerindeki
kitaplardan ulaşabilirsiniz.
 Görüşeceğiniz kişi ve gruplardan
randevu alınız. Randevu alırken
kendinizi ve konunuzu belirtiniz.
 Güler yüzlü olunuz.
 Paylaşımcı olunuz.
 Giyiminize ve temizliğinize dikkat
ediniz.
 Olumlu iletişim içinde olunuz.
 Açıklamalarınız açık ve anlaşılır
olmalıdır.
 İyi bir dinleyici ve gözlemci olunuz
 Gözlemleriniz
ve
bilgileriniz
doğrultusunda giyim seçiminize dikkat
ediniz.
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KONTROL LİSTESİ
Çevrenizdeki arkadaşlarınızla birlikte grubunuzu değerlendirerek eksik veya hatalı
gördüğünüz konularda öğrenme faaliyetine dönerek konuyu tekrar ediniz.

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

Değerlendirme Ölçütleri
Giyim çeşitlerine göre gruplamalar yapabildiniz mi?
Bu değişik grupları incelemek üzere gruplara ayrıldınız mı?
Hazırlık için ön araştırma yaptınız mı?
Görüşeceğiniz kişi ve grupları belirlediniz mi?
Görüşmeleriniz için sorularınızı hazırlayabildiniz mi?
Görüşmeleri kayda aldınız mı?
Görüşmelerinizi sunum yapabilmek için CD, resim, dokümanları
toplayabildiniz mi?
Topladığınız bilgi ve dokümanlar ile arkadaşlarınıza görsel
araçlarla sunum yaptınız mı ve bu konuyu tartışabildiniz mi?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Öğrenme faaliyetinde sorulara verdiğiniz cevapların hepsi “evet” ise başarılı
olduğunuz için diğer bir öğrenme faaliyetine geçebilirsiniz. “Hayır” diye cevaplandırdığınız
sorularla ilgili öğrenme faaliyetini tekrar uygulamak için öğretmeninize tekrar başvurunuz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

( ) Giyim vücudu dış etkilere karşı koruyan doğal bir ihtiyaç olduğu kadar, kişisel
görünüş, başarı ve günlük yaşayışımıza etki yapan faktörlerden biridir.
( ) Ülkeler kendi örf, adet ve inanışlarına, yaşama şartlarına göre giyimlerini
şekillendirmiştir.
( ) Giyim, aile bütçesinde önemli bir yer işgal etmez.
( ) Giyim ihtiyaçlarının saptanmasında sosyal durumun etkisi çok büyüktür.
( ) Giyimde esas amaç korunma, örtünme ve süslenme değildir.
( ) Yaş, giyim seçimini etkileyen faktörlerdendir.
( ) Modacılar da çalışmalarını mevsimlere, doğa özelliklerine göre düzenlerler.
( ) İş yaşamında ve okulda, pratik olmayan çok çarpıcı giyimler tercih edilmelidir.
( ) İyi giyinmek için kişinin vücut özelliklerine göre giyinmesi şart değildir.
( ) Güzel giyinmek için çok para harcamak gereklidir.
( ) Manto, pardösü, tayyör erkek dış giyim çeşitlerindendir.
( ) İyi giyinmek için sadece iyi bir model seçmiş olmak yeterli değildir. Kullanılan
kumaş ve deseni de en az model kadar görünüşü etkiler.
( ) Kumaş seçiminde genel prensip boyuna çizgilerin uzun, enine çizgilerin kısa
göstermesidir.
( ) Etek, bluz, elbise kadın giyim çeşitlerindendir.
( ) Giyimi güzelleştirmede aksesuarlar önemli etkendir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Değerlendirme sonucunda eksik
olduğunuzu tespit ettiğiniz konuları tekrar ederek eksiklerinizi ilgili konudan tamamlayınız.
Tüm cevaplarınız doğru ise diğer öğrenme faaliyetine geçin
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Bu faaliyetle karakter özelliklerine uygun olarak kostüm ve aksesuar malzemelerini
belirleyebileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken araştırmalar şunlardır:

Aksesuar ile ilgili araştırma yapınız.


Aksesuar çeşitlerini araştırınız.



Aksesuar malzemelerini seçerken dikkat edilmesi gereken noktaları araştırınız.

Araştırma için internet ortamı, kütüphaneleri, malzeme kataloglarını araştırıp aksesuar
işiyle uğraşan işletme ve kişilerden yardım alabilirsiniz.

2. AKSESUAR
2.1. Tanımı
Aksesuar detay, ayrıntı anlamına gelir. Sanat eserinde ikinci derecede gelen şeyler için
kullanılan bir sözcüktür. Ürünün genel yapısına doğrudan etki etmeyen, onu daha cazip ve
kullanışlı kılan unsurlardır.
Daha geniş anlamda aksesuar, Fransızcadan alınan kapsayıcı bir deyim olup “giysileri
modaya uygun şekilde tamamlamak, süslemek amacıyla kullanılan malzemelerdir” diye de
tanımlanır. Bu deyime atkı, kaşkol, kılıç, eldiven, gözlük, kravat, saat, şemsiye, taç,
kozmetik, peruk, papyon, cüzdan, takı, şal, kemer, şapka, baston dürbün, bere, ayakkabı,
çanta, yelpaze, maske vb. dâhildir.

2.2. Aksesuar Çeşitleri
2.2.1. Aksesuarların Tanımları


Atkı-kaşkol: Boyun çevresine, yüze ve başa sarılarak kullanılan, ısınma veya
süs amacını taşıyan aksesuardır. Genellikle yünlü dokuma kumaşlardan, el ya da
makine örgüsüyle üretilir. 25-30 cm genişlikte ve değişik uzunluklarda yapılan
atkıların uç kısımları saçaklı veya düz olabilir.
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Resim 2. 1: Triko atkı



Ayakkabı: Ayağı ve kimi zamanda bacağı saran deri, kumaş, plastik vb.
yapılan giyim eşyasıdır.

Resim 2. 3: Yazlık ayakkabı

Resim 2. 2: Ayakkabı önemli bir aksesuardır
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Baston: Yürürken dayanmak için kullanılan, sapı genellikle kıvrık değnektir.
Bere: Gerektiğinde katlanabilen, sipersiz, başa giyilen takkedir. Yuvarlak ve
düz takke kısmı, başın girişini oluşturan bir şerit üzerinde daralır.
Bilezik: Bileğe kimi zamanda kola takılan süslü, değerli halkadır.
Bot: Koncu ayak bileğini örtecek kadar uzun olan ayakkabı, potin.
Cüzdan: İçinde belgelerin, kimliklerin, kâğıt paraların vb. konulduğu,
bölmeleri olan, ikiye katlanabilir çanta.

Resim 2. 4: Triko cüzdan



Çanta: Deri, bez, plastik vb. gereçlerden yapılan, taşınabilir, değişik
büyüklükte ve üstten açılan kap. Elde, kolda, kol altında, omuzda taşınan, küçük
özel eşyaları koymak ve aynı zamanda giyimi bütünlemek amacı ile kullanılan
giyim aksesuarıdır.

Resim 2. 5: Çanta tamamlayıcı unsurlardandır.
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Çizme: Ayağı ve baldırı saran, kimi kez dizin üstüne çıkan deri ya da kauçuktan
yapılmış ayakkabıya çizme denir.

Resim 2.6: Çeşitli çizme modelleri





Dürbün: Çift göz mercekli iki özdeş optik sistemden oluşan ve özellikle
orduda, denizcilikte, at yarışlarında kullanılan optik alettir. Uzaktaki cisimleri
gözlemeye yarayan ve yakınsak mercekli objektiften ya da eş değer renksemez
bir sistemden oluşan optik alettir.
Eldiven: Elleri soğuktan, sıcaktan, zararlı ışıklardan korumak veya başka
maksatlarla giyilen deri, kumaş, örgü ve süngerden yapılan el giyeceği, ellik.
Eldiven soğuktan korunmanın yanında, boksta, ev ve endüstri işlerinde çok
kullanılmaktadır. Eldivenler yün, ipek, naylon, deri ve kauçuktan yapılabilir.

Resim 2.7: Deri ve triko eldiven
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Gözlük: Gözleri iyi görmeyenlerin baktıkları şeyleri daha iyi görmelerine
yardım eden veya gözleri korumaya yarayan, çerçeveye yerleştirilmiş cam.
Genel olarak gözlükler aşağıdaki gibi gruplanır. Bunlar dereceli gözlükler,
zararlı ışıklara karşı koruyucu gözlükler, mekanik koruyucu gözlükler, renkli
gözlükler ve kimya, fizik ve ilaç endüstri laboratuvarlarında çalışan personel
için koruyucu gözlükler mevcuttur.

Resim 2.8: Gözlük yaz kış kullanılan aksesuardır.



Kemer: Beli çevreleyen ve kuşak gibi birkaç kere sarılmayıp bir kat sarılarak
tokaçlanan, deriden, çuhadan, kumaştan veya madenden yapılmış kuşak.

Resim 2.9: Kemer pantolonun bir parçasıdır.



Kılıç: Ateşli silahların yapımından evvel kullanılan kesici harp aletine verilen
isimdir. Belde asılarak taşınır. Uzun, ucu sivri olup çelikten yapılır. Kudret ve
hâkimiyet timsalidir. İlk defa kimler tarafından, nerede kullanıldığı
bilinmemektedir. Kılıcın duvara asılmasına yarayan bölümüne ‘kayış’, elle
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tutulan kısmına ‘kabza’, kılıç gövdesinin uç bölümüne ‘taban’, kılıç kullananın
elini saldırılara karşı koruyan kısmına ‘balçak’ adı verilir.


Kolye: Boyna takılan ve çeşitli şeylerden yapılmış olan takıların genel adı.

Resim 2.10: Boncuk kullanılarak yapılmış kolye



Kravat: Kelimenin aslı Fransızca crevata olup Hırvat anlamında kullanılan
croates veya cravates’ den gelmektedir. Hırvatlar boyunlarına uzun bez
kurdeleler takarlardı. Bundan dolayı çeşitli kumaş ve derilerden yapılmış
boyuna takılan ve kendine has bağlama şekli olan boyun bağlarına kravat
denilmiştir.

Resim 2.11: Kravat
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Maske: Tanınmamak, kimliği gizlemek veya farklı bir kimlikte görünmek için
yüzün bir kısmını ya da tamamını örtecek biçimde takılan kâğıt, plastik vb.
malzemelerden yapılan yüz, örtüsüdür.



Papyon: Bir kopça ya da lastikle yakaya tutturulan, kelebek biçimindeki
kravata verilen isim.



Peruk: Kelliği, saç kusurlarını saklamak veya moda olarak arzu edilen saç
cinsine ve şekline sahip olmak için kullanılan, hayvan, insan kıllarından veya
sentetik iplerden yapılan suni saç. Tarihî tespitlere göre peruklar ilk olarak
Mısırlılar tarafından güneş ışığından korunmak için kullanılmıştır.

Resim 2.12: Çeşitli peruk modelleri



Saat: Zaman gösteren mekanik veya elektronik cihaza verilen isimdir. Bu
cihazın çalışmasını muntazam aralıklarla sayma yapan bir mekanizma sağlar.

Resim 2.13: Kadın ve erkek için vazgeçilmez aksesuar saat
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Şal: Genellikle Hintlilerin, İranlıların türban, kemer olarak kullandıkları ya da
omuzlarına örttükleri uzun kumaş parçasına verilen isimdir. Omuzları örtmeye
yarayan tek veya çift katlı kumaştan ya da örgüden yapılmış üçgen biçimindeki
atkı.

Resim 2.14: Triko şal

Resim 1.15: Şemsiye su geçirmez kumaştan üretilir



Şapka: Erkeklerin ve kadınların sokakta giydikleri, fötrden ya da çeşitli
maddelerden yapılmış değişik biçimlerdeki başlık.



Şemsiye: Genellikle su geçirmez kumaştan yağmur ve güneşten korunmak için
yapılan siperlik. Bir sapın üzerindeki esnek tellere ince, su geçirmez bir bez
gerilerek yapılır. Bir zamanlar modası bütün dünyayı saran şemsiyelerin
günümüzde kadın ve erkek için renk renk, boy boy çeşitleri vardır.



Taç: Hükümdarın merasim günlerinde başına giydiği kıymetli taşlarla
süslenmiş başlık. Avrupa’da hükümdarlar taç giyme merasimiyle ilan edilirdi.
Osmanlı padişahlarının hiçbirisinin Batıdaki krallar gibi taç giyme merasimi
yoktur. Gelinlerin başlarına geçirdikleri, taşlarla süslü başlıklara da taç adı
verilir.
Takı: Genellikle değerli metallerden, taşlardan veya pul, boncuk ve
süslemelerden yapılan bilezik, kolye, yüzük vb. şeylerin tümü.
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Resim 2.16: Çeşitli takılar



Yelpaze: Katlanabilir, eklemli bir çerçeveye geçirilmiş kâğıt ya da kumaştan
oluşan ve sallandığında hava akımı oluşturarak serinletmeye yarayan, taşınabilir
araçtır



Yüzük: Süs olarak parmağa takılan, kimi zaman da simgesel bir nitelik taşıyan
takı

Resim 2.17: Boncuk ve metal kullanılarak üretilmiş yüzük
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2.3. Vücut Oranlarına Göre Renk, Kumaş Model ve Aksesuar
Seçimi
Dünyada insan sayısı kadar değişik vücut yapısı vardır. Ancak yaklaşık ölçüdeki
vücutları gruplayarak belirli vücut tipleri belirlemek ve bu özelliklere göre vücutları
tanımak giyim seçiminde kolaylık sağlamaktadır.
Vücut oranlarını dört ana grupta incelenebilir.


Kısa Boylu Zayıflar

Hafif tüylü parlak renkli kumaşları,

İnce, uzun çizgili açık renk, küçük desenli kumaşları,

Yuvarlak kupları,

Düşük bel çizgisini,

Kapalı küçük, yuvarlak yakaları seçmelidir.



Kısa Boylu Şişmanlar

Tüysüz ve ince dokunuşlu kumaşları,

Mat görünüşlü koyu renkli kumaşları

Boyuna çizgili ve küçük desenleri,

Boydan kuplu (kesikli) dar, uzun kollu modelleri,

V tipi yakaları, kısa ceketleri,

İnce, koyu renk kemerleri, orta topuklu ayakkabıları seçmelidir.
Uzun Boylu Zayıflar

Ağır, kalın tüylü kumaşları,

Enine çizgili, büyük desenli, kareli, açık renkli parlak kumaşları,

Geniş etekleri, büzgülü, pilli, drapeli modelleri,

Bolerolu giysileri,

Bol kolları,

Tunik tipi giysileri,

Kısa topuklu ayakkabıları seçmelidir.





Uzun Boylu Şişmanlar

İnce dokunuşlu, az tüylü, mat görünüşlü kumaşları,

Düz koyu renkli kumaşları,

Boyuna, ince çizgili kumaşları,

Bel kemerini giysi kumaşından seçmelidir.

2.4. Giyimde Aksesuarın Yeri, Önemi
Süslenme, süs ve takı kullanma, ilk çağlarda bir inanca dayalı olarak veya süslenme
gereksinimi nedeniyle ortaya çıkmış ve gelenekselleşerek günümüze kadar gelmiştir.
Küçük topluluklar halinde yaşayan kabilelerin kendi örf, adet ve görenekleri
doğrultusunda yaşadıkları coğrafi çevreden temin edebildikleri doğal malzemelerle
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tasarladıkları takılar geleneklerle de bütünleşip sembolik anlamlar yüklenerek günümüze
ulaşmışlardır.
Geçmişte, özellikle düğün törenleri sırasında gözlemlenen takı kullanma ve süslenme
geleneği bu törenler sırasında kişilerin önem sırasına ve törenin önemine göre değişmektedir.
Günümüzde ise güzel görünme amaçlı ve nazar inancına bağlı olarak süs yapılmaktadır.
Süslenme ve takı kullanma geleneği kadınların yanı sıra çocuk ve yetişkin erkeklerde de
yaygın olarak görülen bir olgudur.
Günümüzde unutulan ve unutulmaya yüz tutmuş geleneklerimize rağmen takı
kullanma, süslenme son günlerde ilgi gören otantik moda kavramıyla bütünleşerek devam
etmektedir.
Giysileri tamamlayan unsurlar aksesuarlardır. Şıklığın ayrıntıda gizli olması, gösterişli
bir çanta, giysiye uygun takılar ya da çarpıcı bir ayakkabı, tüm gözlerin üzerinizde
toplanmasını sağlar ve sıradan bir elbisenin içinde bile çok şık olabilirsiniz. Birbirinden şık
kıyafetleri zengin detaylarla, hoş aksesuarlarla tamamlamak iyi giyinmenin püf
noktalarındandır.
Sezonun çarpıcı aksesuarlarını giysilerimizde uygun şekilde kullanmak hem
giysilerimizi farklı gösterir hem de çarpıcı olmasını sağlar. Aksesuarlar içinde belki de
kadınların en fazla ilgi duydukları aksesuarlardan olan ayakkabılar da giysiyi tamamlayan
önemli unsurlardandır.

2.5. Giyim ve Aksesuarda Renklerin Bireyler Üzerindeki Etkileri
Giyim ve aksesuarda renk önemli bir etkendir. Çünkü ilk dikkati çeken nokta renktir.
Çeşitli renkleri bir arada kullanmak, bir model seçmek, modelin özelliklerine uygun
aksesuarlarını belirlemek gerçek bir beceri ister. Renklere karşı tepkimiz fizyolojik ve
psikolojiktir. Bu, renklerin özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Bazı renkler cisimleri
olduklarından büyük, bazı renkler ise küçük görmemize sebep olur. Bunun yanında ruhsal
yaşantımıza da tesir eder. Hiç farkında olmaksızın onlar bizi sessiz, neşeli, canlı, sakin veya
melankolik hâle getiriverir. Bu bakımdan renklerin özelliklerini bilmek onları yerinde ve
zamanında kullanmak gereklidir.
Renklerin yarattıkları etkilerin bazılarına değinmiş bulunuyoruz. Renklerin bireylerin
kişiliklerini ortaya koyan ve belirli intibalar yaratan özellikleri de vardır. Sarı neşe ve
canlılık, kırmızı tehlike işareti ve hayalperestlik ifadesi olup yeşil ve mavi suyun serinliğini
ve gökyüzünün derinliğini vurgular. Mor zenginlik ve saltanatın, beyaz ise saflığın ve
temizliğin ifadesidir denilmektedir
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Resim 2.18: Renklerin etkisi

Renklerin birbirlerine de tesirleri bulunmaktadır. Kontrast renkler birbirlerinin
şiddetini artırırken, buna karşı portakal rengi yanındaki yeşilin daha sarı görünmesine sebep
olur aynen mavinin yanındaki yeşilin daha sarı görünmesi gibi.
Renkler aydınlık ve beyaz yüzeyler üzerinde daha koyu, koyu yüzeyler üzerinde daha
açık görünür. Siyah ve koyu renkler eşyaları olduklarından küçük, beyaz ve açık renkler
büyük gösterir.

2.5.1. Sıcak ve Soğuk Renkler
Renk yelpazesi üzerindeki kırmızı, sarı ve portakal rengi grubuna sıcak renkler denir.
Bunlar güneş ve ateş renkleri olup neşeli ve canlıdır. Fakat çok parlak oldukları zaman tahrik
edici olabilir. Ayrıca sıcak renkler eşyayı olduklarından büyük ve yakın gösterir.
Mavi, yeşil ve mor renklerin meydana getirdiği grup ise soğuk renklerdir. Bunlar
gökyüzü, su ve buz renkleri olup sanki serinliğin bir yankısı gibidirler. Huzur ve rahatlık
hissi veren bu renkler eşyaları olduklarından küçük ve uzak gösterir. Fakat koyu oldukları
zaman can sıkıcı olabilirler.
Siyah ve beyaz renkler ise nötr renklerdir. Bunlardan siyah uzaklık hissi verirken
beyaz ise aksi duyguyu uyandırır.
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2.5.2. Çekici ve İtici Renkler
Sıcak renklere çekici renklerde de denir. Bunlar uzak mesafelerden görünebildikleri
gibi ayrıca size doğru geliyormuş hissi de uyandırır. Buna karşı soğuk renkler daha az
çekicidir çünkü sıcaklık özelliklerini kaybetmişlerdir.

2.6. Giyim ve Aksesuarlarda Kullanılan Ham maddeler
Giyim ve aksesuar malzemeleri dendiğinde bunların meydana geldiği ana maddeler
aklımıza gelir. İlk etapta düşünülen ham maddeler kumaş, kürk, deri ve metallerdir. Ham
maddelerin çeşitli şekillerde düzenlenip biçimlendirilmesi sırasında kullanılan yardımcı
malzemeler vardır. Bunları, aksesuarların yapımında kullanılan yardımcı malzemeler diye
gruplayabiliriz.

2.6.1. Kumaşlar








Pamuklu kumaşlar
Keten kumaşlar
İpekli kumaşlar
Yünlü kumaşlar
Sentetik kumaşlar
Madensel kumaşlar
Karışık kumaşlar

2.6.2. Deri
Üzerindeki kılları çeşitli yollarla giderilen ve bazı kimyasal, teknik işlemler
uygulanarak elde edilen postlara deri denir.
Eski zamanlarda özel bilgilere dayanarak yapılan dericilik, 18. yüzyılın ortalarında
ilerlemeye başlayarak günümüzde en ideal durumunu bulmuştur. Derinin en değerli yeri
sırtıdır. Derinin kıymeti, hayvanın cinsi, yaşı, bakımlılığı, erkek ve dişi oluşuna göre değişir.

Resim 2.19: Deri örnekleri
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Deri çeşitleri aşağıda sıralanmıştır.


Tabii Deriler


Glase: Yumuşak ve çok ince bir deri çeşididir. Oğlak derisinden yapılır.
Eldiven ve yumuşak ayakkabı yapımında kullanılır. Karışık sepileme
usulüyle sepilenerek elde edilir.



Vidala: Krom sepisi ile sepilenir. Dana derisinden yapılır. Spor çanta ve
erkek ayakkabısı yapımında kullanılır.



Rugan: Küçükbaş hayvan derilerinden yapılır. Söğüt tanesiyle
sepilenmiş olan deriye kayın katranı katılmış bezir yağı sürülerek normal
sıcaklıkta kurutulur. Parlak ve esnek olması için güneş ışığında bir zaman
bekletilir. Güzel görünümüne rağmen çabuk çatlaması özrüdür. Kemer,
çanta, ayakkabı vb. yapımında kullanılır.



Maroken: Özellikle keçi derisine krom veya sumak taneni sepisi
uygulanılarak elde edilir. İstenilen renge boyanma özelliği taşır. Derinin
özelliğini yüzeyindeki tanenli görünüş sağlar. Üzerine baskı ile girinti
çıkıntı verilir.



Vaketa: Büyükbaş, genç ve erkek hayvanların derilerinden yapılır. Tanen
veya karışık usulde sepilenen derinin tersi tıraş edilip yağlanır. Tabii
renginde veya boyanarak kullanılır. Su geçirmez, çatlamaz. Bot ve asker
postallarının yapımında kullanılır.

Resim 2.20: Deri çizme



Süet: Derilerin tersinin özel makinelerde fırçalanarak tüylendirilmesiyle
elde edilir. Her renge boyanır. Çanta, ayakkabı, pardösü vb. yapımında
kullanılır.
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Fantezi deriler: Timsah, büyük kertenkele, yılan derileri, çanta,
ayakkabı, kemer vb. yapımında kullanılır. Bu derilerden hazırlanan
eşyalar lüks olup pahalıdır. Fakat çok dayanıklıdır.



Kösele: Büyük baş hayvan derilerine kösele denir. Genç hayvanlardan
ince kösele elde edilir. İnce köseleler vaketa yapımında kullanılır.



Domuz derisi: Kendinden desenli olup çok sağlamdır. Lüks çanta, bavul
vb. yapımında kullanılır.



Parşömen deri: Dana, domuz ve eşek derilerden yapılır. Kılları ve
yağları temizlenen deriler sünger taşı ve tebeşir tozu ile ovulur. Gerilen
deriler açık havada kurutulur. Davul, bateri vb. yapımında bu derilerden
faydalanılır.

Suni Deriler

Görünüş olarak tabii deriye benzer. Suya dayanıklıdır. Çeşitli eşya yapımında
kullanılır. Suni deri yapımında ilkel madde olarak pamuklu dokumalar, bitkisel lifler, artık
deri talaşları kullanılır. Hint yağı ve boya maddesinden meydana gelen alkollü eriyikte ilkel
maddeler iyice donana kadar bekletilir. Daha sonra sıcak preslerle düzleştirilip deri deseni
verilir. Piyasada çeşitli isimlerle satılır. Hakiki deri kadar kullanışlı değillerdir ama ucuz
olmaları tercih sebebidir.


Muşamba: Pamuklu dokumaların üzerine bezir yağı, kolokyum, Hint
yağı ve amil asetat karışımından yapılmış bir macun sürülür ve
üzerlerinden sıcak silindirler geçirilerek ütülenmesi ile elde edilir. Çeşitli
eşya yapımında kullanılır.



Vinileks: Hamura katılan plastik maddelerin baş harflerinin birleşmesiyle
meydana gelmiş olan suni deri, piyasada vinileks olarak bilinir. Plastik
madde ve boyalardan meydana gelen karışım, özel olarak hazırlanan
pamuklu kumaşlara sürülür. Kumaş önce iyice gerilmelidir. Üzerine
dökülen karışım belli bir kalınlıkta presten geçirilerek sıvanır. Sıcak
tünellerde kurutulup desen verilir. Sonra cilalanıp piyasaya sürülür.
Astarın sağlam olması gerekir bunun üzerine de kalın karışım dökülürse
plastik yer muşambaları elde edilir.

2.6.3. Kürk
Tüyleri üzerinde kalmak üzere, işlenmiş tabii ve çeşitli renklere boyanmış postlara
kürk denir.
Üzerinden elde edildiği hayvanın tabii tüylerini, kıllarını, yünlerini olduğu gibi taşıyan
ve sadece basit kurutma işlemi uygulanmış hayvan derilerine post denir. Memleketimizde
kürkçülük eskiden bir sanat halindeyken, zamanla gelişme sahası bulamadığından, eski
önemini kaybetmiştir. Cumhuriyet ilanından beri yurdumuzda kürkçülüğe önem verilmeye
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başlandı. Şimdi Tarım Bakanlığının üretim çiftliklerinde, kürkü için ada tavşanı
yetiştirilmektedir. Halen yurdumuzda tavşan, sansar,
tilki, sincap, zerdeva türleri
bulunmaktadır. Çeşitli kostüm ve aksesuarların yapımında kullanılır.
Kürkünden faydalandığımız hayvanlar sayılamayacak kadar çoktur. Bunların değeri
tüylerinin yumuşaklığına, parlaklığına, sıklığına ve inceliğine göre değişir.

Resim 2. 21: Kürklü süet kaban

Kürkler diğer giyeceklerden daha pahalıdır. Bunun nedeni:





Daha dayanıklı oluşu,
Vücudu diğer giyeceklerden daha iyi koruyuşu,
Elde ediliş zorluğu,
Diğer giyeceklerden daha gösterişli oluşundandır.

En iyi kürkler, çok soğuk memleketlerde yaşayan hayvanlara aittir. İklim etkisiyle bu
tüyler daha sık, uzun ve incedir. Renkleri parlaktır. Sıcak bölgenin kürkleri yağlı ve kirli
olur.

Kürklerin Kullanıldığı Yerler ve Korunması
Kürklerin kullanım alanı oldukça geniştir. Zevklere ve ihtiyaca göre kürkler manto
ceket, kap, etol, şapka, çanta, yaka, düğme ve garnitür olarak kullanılır.
Güve ve böceklere karşı koruyucu olarak kürkler dövülmeli, naftalin vs. hatta karbon
sülfür, madenî esanslar, formol ve iki klorlu benzole batırılmış pamukla tamponlanmalıdır
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Resim 2. 22: Kürkün giyside kullanılması

2.6.4. Metaller
Aksesuarlarda kullanılan metaller çok çeşitlidir. Malzemelerin seçiminde özellikle
şekillendirmeye elverişli olanlar tercih edilmektedir. Örneğin altın, gümüş, bakır, alpaka,
platin, pirinç en çok kullanılan malzemelerdir.
Metaller levha haline getirildikten sonra kuyumculuk tekniklerine uygun olarak
şekillendirilir. Daha sonra tasarımın özelliğine göre değerli veya yarı değerli taşlarla süslenir.
Özellikle kemer ve ayakkabı tokaları döküm olarak üretilen aksesuarlardır. Döküm tekniği
maliyetinin düşük olması nedeniyle farklı aksesuarlarda da kullanılmaktadır.

2.7. Giyim ve Aksesuarlarda Kullanılan Yardımcı Malzemeler


Düğme: Giyim ve çeşitli eşyaların iki ucunu tutturmada kullanılan kapatıcıya
düğme denir. Giyim özelliklerine göre mantoluk, bluzluk, elbiselik olarak
adlandırılan düğmeler çeşitli renk, biçim ve desende satılır.

Resim 2. 23: Düğme çeşitleri
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Fermuar: Giysiyi rahatlıkla giymek çıkarmak için takılan, şeridin iki tarafını
birbirine geçebilen dişler yardımı ile birleştirilen malzemedir. Çok çeşidi vardır.
Kostümlerde çeşitli uzunluklarda gizli ve normal fermuar kullanılır.

Resim 2. 24: Fermuar çeşitleri



Fermejüp: Halk arasında çıtçıt diye bilinir. Çıtçıt, üzerinde dikili bulunduğu
eşyanın iki kenarını birbirine geçerek bağlamaya yarayan iki parçalı metal veya
plastik tutturmalıktır. Her iki parçanın üzerinde kumaşa ayrı ayrı dikilmesini
sağlayan delikleri vardır. Fermejüplerin iyi cinsleri paslanmayan çelikten
yapılır. Rengi siyah ve beyazdır. Kullanacağı yere göre bu renklerden biri tercih
edilir.



Tokalar: Kemer ve benzeri eşyaların iki ucunu birbirine bağlamaya yarayan
çeşitli şekillerdeki gereçlerdir. Tokalar tutturmalık olarak kullanıldığı gibi aynı
zamanda süs olarak da kullanılır. Kumaşa veya modele göre spor veya fantezi
olanlar tercih edilir.



Agraflar: Giyim eşyalarının gerekli yerlerini birleştirmeye yarar. Çengelli ve
halkalı kısım olmak üzere iki parçadan meydana gelir. Çengelli kısmı halkanın
içine girip kapatma işlemini yapar.



Lastik: Giysilerin düşmesini önlemek için üst kısmına gelecek biçimde
geçirilen esnek, ince, kauçuktan yapılmış şerit ya da ipe denir.



İplik: Çekime tabi tutulmuş, istenilen ölçülere getirilmiş, istenilen büküm ve
kat verilmiş, genel anlamda kullanıma hazır lif topluluğuna iplik denir.

Resim 2. 25: İplik çeşitleri
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Cırt bant: Ayakkabı, çanta ve çeşitli giysilerde rahat giymek, bir tarafı diğer
tarafa birleştirmek için kullanılan şerit. Piyasada farklı isimlerle tanınabilir.



Etiket: İçeriğini, fiyatını, varacağı yeri vb. belirtmek üzere bir mal ( nesne,
eşya) üzerine konulan fiş, tutturulan marka, bakım işaretlerinin yer aldığı parça.



Tela: Manto, pardösü, tayyör, ceket, gömlek gibi giysilerin göğüs, yaka, sırt,
kol ağzı, etek ucu ve manşetlerine yerleştirilen apreli kumaşlardır. Giysilerin net
ve güzel bir görünüm sağlaması, formunu koruması için tela kullanılır. Tela
giysilere iki kumaş veya kumaşla astar arasına dikme işlemi yapılırken
yerleştirir. Tela İtalyancadan dilimize geçmiştir.

2.7.1. Giyim ve Aksesuarı Süslemede Kullanılan Yardımcı Malzemeler


Boncuk: Sedef, cam, tahta, plastik, porselen veya çeşitli taşlardan yapılmış,
ortası delik, çoğu yuvarlak ve renkli süs tanesidir. Boncuk, saraylarda yapılan
işlerde ve giyim süslemelerinde kullanılmak için altın, gümüş, kehribar, mercan
gibi kıymetli madenlerden yapılırdı. Günümüzde ucuz olduğu için daha çok
plastik ve cam boncuk yapımına yer verilmektedir.

Resim 2. 26: Türk geleneği nazar boncuğu



Stras: Sözlük anlamı değerli taş ve elmas taklididir. Ancak bazı kaynaklarda ilk
defa Joseph Stras adında bir Alman kuyumcu tarafından yapıldığı için bu isimle
anıldığı yazılmaktadır. Straslar suni taşlardır. Pırlanta gibi işlenmiştir. Silisik
asit tuzu, potasyum, boraks, beyaz arsenik, alüminyum ve kurşun oksitten
yapılmıştır. Renksiz olanlarının bileşimine metal oksitler ilave edilerek çeşitli
renklerde yapılanlar vardır.



İnci: İstiridye ve bazı kabuklu deniz hayvanlarının içinden çıkan ve daha çok
mücevher, süs eşyası olarak kullanılan, küçük yuvarlak, yüksek değerli, sert,
sedef rengindeki taneciklerdir. İşlemede kullanılan inciler suni incilerdir.
Memleketimizde alabalık adı ile bilinen balığın pulları amonyağa konarak balık
gümüşü elde edilir. Camdan boncuklar bu sıvıya batırılarak hakiki inciye
benzeyen suni inciler yapılır. Genellikle piyasada diziler halinde satılır.
Sanayide kullanılan inciler bu incilerdir.
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Resim 2. 27: Değerli taşlardan inci



Rafya: Madagaskar’da yetişen hurmagiller familyasından bir ağaçtır. Lifleri
dokuma, hasırcılık, bahçecilikte kullanıldığı gibi şapka, çanta örülmesinde ve
giyim süslenmesinde de oldukça yer verilen bir gereçtir. Islatılıp yumuşatılarak
her türlü işleme yapılabilir, her renge boyanır. İşlemede liflerin katları ayrılarak
da kullanılabilir. Günümüzde tabii rafyanın yerini suni rafya almıştır. Tabii
rafya gibi dayanıklı olmamakla beraber kullanılmasının kolaylığı, piyasada daha
ucuz satılması ve çeşitli renklerinin bulunması nedeniyle tercih edilmektedir.



Tırtıl: İnce sırma tellerinin helezon şeklinde bükülmesinden meydana gelmiştir.
Köşeli ve yuvarlak şekilde sarı veya gümüş renklileri de bulunur. Daha çok
gece elbiselerinde pul, boncuk gibi malzemeyle kullanılarak işlenir.



Kordon: Birçok ipliğin bir arada makine veya elde bükülmesiyle yapılan bir
cins kaytandır (yün, ipek, kordone, floş, merserize, orlon iplikleri).



Kordone: Sim, sırma veya ipek ipliklerinin bükülmesi ile hazırlanan ve el
işlemesinde kullanılan ince kordondur. Üç katlı ipek ipliğidir.



Floş: Selülozdan yapılan, suni, bükümsüz ve parlak ipliktir. Trikotaj sanayinde
kullanılan gevşek ipliktir.



İbrişim: Bükülmüş ince ipek ipliktir. Piyasada gramla, çile ve masuralar
halinde satılır. İki katlı ve sağlamdır. Daha çok dikiş uygulamalarında kullanılır.



Çamaşır ipeği: Kadın ve çocuk çamaşırlarını (iç giyim) işlemek için
hazırlanmış ipektir. Daha önceleri iç çamaşırlarının süslenmesinde kullanılması,
bu ismin verilmesine neden olmuştur. Çamaşır ipeği ile her türlü eşyaya
süsleme ve dikiş yapılmasına rağmen isim aynı kalmıştır. Çileler halinde satılır.
Az bükümlü ve altı katlıdır. Katları rahatlıkla ayrılır. İstenirse bu katların bir
veya iki katı ayrılarak işleme yapılabilir.
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Mulne: Pamuktan yapılmış, iki katlı, hafif parlak ve az bükümlü bir ipliktir.
Genellikle sarma işlemelerinde kullanılır. Çileler halinde satılır. Çok çeşitli
renkleri vardır.



Sim: İpek veya renkli pamuklu ipliğin üzerine ince yassı madeni teller sarılarak
yapılan ve kumaş üzerine işlemede kullanılan sarı, gümüş renkli madeni ipliktir.

Resim 2. 28: Sırma işli örtü



Sırma: Altın yaldızlı veya yaldızsız ince gümüş teldir. Sırma ince ipliklerle
işleme yapıldığı gibi süslü, burmalı örgülerle de elde edilir. Sim ve sırma
ipliklerini rutubetten, her türlü kokudan uzak tutmak gerekir. Aksi halde hemen
kararır. Ayrıca sim ve sırma işlerinin üst üste gelmemesi için aralarına kâğıt
konmalıdır.



Merserize iplikler: Pamuk ipliğinin merserize edilmiş halidir. Büyük çileler ve
kukalar halinde satılır. Çok sağlam iplik türüdür (kimyasal ilaçlarla pamuk
ipliğinin ipek gibi parlak hale getirilmesidir).



Koton: Pamuktan yapılmış biraz kalınca bir iplik türüdür. Çeşitli renklerde
çileler halinde satılır. Basit işleme iğneleri uygulamalarında çok kullanılır.
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Resim 2. 29: Koton iplik



Kukalar: Ketenden yapılmış, oldukça sağlam iplik cinsidir. Çeşitli numara ve
renklerde kukalar halinde satılır. Dantel ve çapraz iğne işlemelerinde çok
kullanılan iplik türüdür.



Yün iplik: Yünden yapılır ve trikotaj sanayinde çok kullanılır. Şerit, kordon ve
bazı işleme iğneleri uygulamalarında da yer alır.



Orlon iplik: Poliakrilonitrilden yapılmış sentetik elyaf, görünüşü ve ele gelişi
ipeğe benzer, içinde hava boşlukları olduğu için ısıyı çok iyi yalıtır. Ancak
piyasada satılan orlonlara çeşitli maddeler karıştırıldığından ipeğimsi özelliği
kaybolmaktadır.



Sentetik iplikler: Naylon cinsi ipliklerdir. İşlemeye elverişli değildir. Çok
sağlamdır. Boncuk dikişlerinde kullanılır. Masura ve makaralar halinde çeşitli
renklerde satılır.



Harçlar: Sim, sırma, renkli iplikler, merserize ile fabrikasyon olarak işlenen
veya örülen yassı şeritlerdir. Tek olarak veya işleme iğneleri ile karıştırılarak
değişik işlemeler elde edilebilir.

Resim 2. 30:Çeşitli harçlar



Şeritler: İpek, yün, ketenden dokunan dar ve yassı kordonlardır. Metreler
halinde satılır. Düz sutaşı, işlemeli sutaşları bunlardan birkaçıdır.
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2.8. Giyim ve Aksesuarlarda Kullanılan Bakım İşaretleri ve
Anlamları
2.8.1.Yıkama


Yıkama İşaretleri
Elde yıkama En yüksek sıcaklık 40 oC
İpekliler, yünlüler, madensel kumaşlar
Yıkanmaz
Çok hassas yıkama
İpekliler, yünlüler
95.60.50 ya da 40oC’de
Normal yıkama
Mekanik hareket ve
Sıkma normal
Keten 60 oC
Pamuklular 95 oC
Sentetikler 40 oC

Narin Yıkama. Hassas çamaşırlar ya da sentetikler
için mekanik hareket ve sıkma azaltılmış

Verilen sıcaklıklar maksimum yıkama sıcaklıklarıdır ve bu sıcaklıkların üstüne
çıkılmamalıdır. Alt çizgi işareti ise daha ılıman bir ortamda yıkama yapılması gerektiğini
belirtmektedir. Örneğin bakımı kolay ve mekanik etkilere karşı hassas mallara yapılan
yıkamalarda olduğu gibi
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(Tamburlu) Kurutma işaretleri

Normal sıcaklıkta
 Normal sıcaklıkta kurutma yapılır.
 Pamuklular

Kurutucuda kurutulamaz.
 Tamburlu kurutma yapılmaz.
 İpekliler, yünlüler, madensel kumaşlar

2.8.2.Tamburlu Kurutma
Düşük sıcaklıkta

 Normal sıcaklıkta kurutma yapılır.
 Sentetikler

Yatay olarak kurutma

 Yatay olarak kurutma yapılır.

Sıkmadan asma

Sıkarak asma

Nokta işaretleri tamburlu kurutucunun kurutma basamaklarını belirtmektedir.

2.8.3. Klorlama

 Klor esaslı ağartma ve leke çıkartma

 Klorla (çamaşır suyu)
ile ağartılabilir.
 Keten, pamuklular

 Klorla ağartılamaz.
 İpekliler,
yünlüler,
sentetikler,
madensel
kumaşlar

2.8.4. Ütüleme
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 200 oC
/Keten)

Ütüleme işaretleri

 150 oC
Yünlüler)

(Pamuklu

 Sıcak ütüleme yapılır.

(İpek

 Kısmen sıcak ütüleme yapılır.

 110oC (Sentetikler)

 Ütüleme yapılmaz.

 Sıcak ütüleme yapılmaz.
 Madensel kumaşlar

 Buharla muamele edilemez.

Nokta işaretleri ayarlı ütünün sıcaklık derecelerini gösterir.

2.8.5. Kuru Temizleme
Kuru Temizleme işaretleri

Kuru
Temizleme
Yapılmaz

Normal temizleme
Mümkün
Keten,

Tavsiye
edilmez

Özel temizleme

Madensel
kumaşlar,
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Harfler, temizleyici olarak kullanılan kimyasal maddeleri belirlemekte, temizleme
yöntemi ve çözücülerle ilgili uyarılara dikkat çekmektedir. Alt çizgi işareti ise temizleme
sırasında mekanik etki ve nem ilavesiyle ilgili sınırlamaların olduğunu belirtmektedir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

UYGULAMA FAALİYETİ
Çevrenizdeki arkadaşlarınızla gruplar oluşturarak giyimde aksesuarın önemini
tartışınız. Giyim ve aksesuarlar ile ilgili dergi, gazete, yazılı kaynaklar vb. dokümanları
inceleyerek bu konularda çevrenizdeki insanların giysilerinde kullandıkları aksesuarları
inceleyiniz.
Aksesuar seçimleriyle ilgili görüşmeler yapınız. İnsanların aksesuar kullanımı ile ilgili
tutumlarını gözlemleyerek notlar alınız ve CD, resim vb. dokümanlardan oluşan dosya
hazırlayarak görsel araçlarla sunum yapınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Aksesuar çeşitleri ve kullanımı ile ilgili
araştırmalar yaparak modülünüzdeki
öğrenme faaliyetini gözden geçiriniz.
 İnceleyeceğiniz farklı yaş, meslek ve
gelir
grubunda
insan
grupları
oluşturunuz.
 İnceleme ve araştırmalar için gruplara
ayrılınız.
 Grupların aksesuar seçimleri ile ilgili
sorular hazırlayınız.
 Belirlediğiniz gruplara hazırladığınız
sorularla görüşmeler yapınız.
 Görüşmelerinizi yaparken yaptığınız
araştırmalar ışığında kişileri aksesuar
kullanımı
ve
seçimi
konusunda
bilgilendiriniz.
 Yaptığınız görüşmeleri kişilerin bilgisi
doğrultusunda kayda alınız.
 Uyguladığınız faaliyetlerle ilgili CD,
resim, aldığınız notlar ve dokümanları
toplayınız.
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 Bu
alanda
basılı
kaynaklardan,
üniversite kütüphanelerinden ve diğer
kitabevlerindeki
kitaplardan
bulabilirsiniz.
 İnternet size çok yönlü bir araştırma
olanağı sağlayacaktır. İhtiyacınız olan
bilgilere kolay ulaşmanızı sağlayacak
hem
de
kaynaklara
nasıl
ulaşabileceğiniz konusunda size yol
gösterecektir.
 Modülünüzdeki aksesuar ile ilgili
öğrenim faaliyetindeki ilgili konuları
tekrar gözden geçiriniz.
 Uygulamalarınızda güler yüzlü olunuz.
 Giyiminize ve temizliğinize dikkat
ediniz.
 Olumlu iletişim içinde olunuz.
 Soru uygulamada açıklamalarınız açık
ve anlaşılır olmalıdır.
 İyi bir dinleyici ve gözlemci olunuz.
Uygulamalarınızda nezaket ve görgü
kurallarına dikkat ediniz.
 Sonuçları arkadaşlarınız ile tartışınız.

KONTROL LİSTESİ
Aşağıda hazırlanan kontrol listesine göre kendinizin ya da arkadaşınızın yaptığı
çalışmayı değerlendiriniz. Gerçekleşme düzeyine göre “Evet/Hayır” seçeneklerinden uygun
olanı kutucuğa işaretleyiniz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Değerlendirme Ölçütleri
Evet
Aksesuar çeşitleri ve kullanımı ile ilgili araştırmalar yaparak
modülünüzdeki öğrenme faaliyetini gözden geçirdiniz mi?
İnceleyeceğiniz farklı yaş, meslek ve gelir grubunda insan grupları
oluşturdunuz mu?
İnceleme ve araştırmalar için gruplara ayrıldınız mı?
Grupların aksesuar seçimleri ile ilgili tespitler yapabilmek için
sorular belirlediniz mi?
Belirlediğiniz gruplara hazırladığınız sorularla görüşmeler yaptınız
mı?
Görüşmelerinizi yaparken yaptığınız araştırmalar ışığında kişileri
aksesuar kullanımı ve seçimi konusunda bilgilendirdiniz mi?
Yaptığınız görüşmeleri kişilerin bilgisi doğrultusunda kayda aldınız
mı?
Uyguladığınız faaliyetlerle ilgili CD, resim, aldığınız notlar ve
dokümanları topladınız mı?

Hayır

DEĞERLENDİRME
Öğrenme faaliyetinde sorulara verdiğiniz cevapların hepsi “evet” ise başarılı
olduğunuz için diğer bir öğrenme faaliyetine geçebilirsiniz. “Hayır” diye cevaplandırdığınız
sorularla ilgili öğrenme faaliyetini tekrar uygulamak için öğretmeninize tekrar başvurunuz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

( ) Aksesuar giysileri modaya uygun şekilde tamamlamak ve süslemek amacıyla
kullanılan malzemelerdir.
( ) Eldiven sadece elleri soğuktan, sıcaktan, zararlı ışıklardan korumak amacıyla
kullanılır.
( ) Boyuna takılan ve çeşitli şeylerden yapılmış olan takıların genel adı bileziktir.
( ) Erkeklerin sokakta giydikleri fötrden ya da çeşitli maddelerden yapılmış değişik
biçimlerdeki başlıklara şapka denir.
( ) Değerli veya yarı değerli metallerden, taşlardan veya pul, boncuk ve
süslemelerden yapılan bilezik, kolye, yüzük vb. şeylerin tümüne takı denir.
( ) Aksesuar, güzel görünme ve nazar inancına bağlı olarak gelişmiş ve süs olarak
kullanılmaktadır.
( ) Giyim ve aksesuarlarda kullanılan düğme, fermuar, toka, agrafl, lastik ve iplik
gibi malzemeler giyim ve aksesuarın dikim aşamasında kullanılır.
( ) Kürklerin değeri tüylerinin parlaklığına, sıklığına ve inceliğine göre değişir.
( ) Rugan, süet, kösele kürklerin en iyi örneklerindendir.
( ) Giysileri tamamlayan unsurlar aksesuarlardır.
( ) Giyim ve aksesuarda renk önemli bir etkendir, çünkü ilk dikkati çeken noktadır.
( ) Siyah ve koyu renkler eşyaları olduklarından büyük, beyaz ve açık renkler küçük
gösterir.
( ) Kemik, aksesuarlarda en çok kullanılan metal malzemelerdendir.
( ) Aksesuarların tasarımlarında en çok değerli ve yarı değerli taşlar kullanılır.
( ) İnci, istiridye ve bazı kabuklu deniz hayvanlarının içinden çıkan ve daha çok
mücevher, süs eşyası olarak kullanılan, küçük yuvarlak, değersiz, sedef rengindeki
taneciklerdir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Değerlendirme sonucunda eksik
olduğunuzu tespit ettiğiniz konuları tekrar ederek eksiklerinizi ilgili konudan tamamlayınız.
Tüm cevaplarınız doğru ise diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.

52

MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi giyimin işlevlerinden biri değildir?
A)
Süslenme
B)
Örtünme
C)
Korunma
D)
Tarih

2.

Aşağıdakilerden hangisi giyim seçimini etkileyen faktörlerdendir?
A)
Ayakkabı
B)
Mevsim
C)
Görünüş
D)
Davranış

3.

Aşağıdakilerden hangisi kış mevsiminde en çok giyilen giysilerdendir?
A)
Manto
B)
Pardösü
C)
Pantolon
D)
Bluz

4.

Aşağıdakilerden hangisi modayı etkileyen akımlardan değildir?
A)
Savaşlar
B)
Ekonomi
C)
Filmler
D)
Kumaş ve desen özelliği

5.

Aşağıdakilerden hangisi güzel giyinmenin unsurlarından değildir?
A)
Temizlik
B)
Vücut özelliğini bilmek
C)
Doğru aksesuar seçimi
D)
Eğitim durumu

6.

Aşağıdakilerden hangisi kumaşı kalın-kaba, düzgün, yumuşak, sert, pürüzlü, buruşuk,
parlak ve kaygan gösteren işlemlerdir?
A)
Dokuma ve apreleme
B)
Kuru temizleme
C)
Yıkama
D)
Ütüleme

7.

Aşağıdakilerden hangisi giysileri modaya uygun şekilde tamamlamak, süslemek amacı
ile kullanılan malzemelerdir diye tanımlanır?
A)
Kostüm
B)
Takı
C)
Aksesuar
D)
Ayakkabı
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8.

Aşağıdakilerden hangisi kürkünden yararlandığımız bir hayvan değildir?
A)
Tavşan
B)
Timsah
C)
Tilki
D)
Sansar

9.

Aşağıdakilerden hangisi giyim ve aksesuarda kullanılan malzemelerden biri değildir?
A)
Süet
B)
Tokalar
C)
Fermejüp
D)
Etiket

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test’”e geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Gideceğiniz özel bir gece için uygun giyim ve aksesuar belirleyiniz. Bu özel gece için
hazırladığınız giyim ve aksesuarlarını içeren resimleri dergi, internet, katalog vb.
kaynaklardan temin ediniz. Bu kostüm ve aksesuarlara uygun malzeme tespiti yaparak dosya
oluşturunuz.
Yaptığınız bu uygulamayı, gerçekleşme düzeyine göre “Evet/Hayır” seçeneklerinden
uygun olanı kutucuğa işaretleyiniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Evet

Hayır

Doğum gününe uygun karakter belirleyebildiniz mi?
Karaktere uygun kostüm araştırması yaptınız mı?
Kostümünüzün rengini karaktere uygun seçtiniz mi?
Kostümünüzün çizgileri ve desenlerini karaktere uygun seçtiniz
mi?
Kostümünüzün ham maddesini karaktere uygun seçtiniz mi?
Kostümünüze uygun aksesuar araştırması yaptınız mı?
Kostümünüze en uygun aksesuarları belirleyebildiniz mi?
Kostümünüze uygun bazı aksesuarları kendiniz oluşturabildiniz
mi?
Kostüm ve aksesuarlarınızı en ekonomik şekilde temin ettiniz mi?
Oluşturduğunuz veya aldığınız kostüm ve aksesuarları doğum
gününde başarılı bir şekilde kullanabildiniz mi?
Kostüm ve aksesuarı başka canlandırma veya etkinliklerde
kullanabilecek misiniz?
Kostüm ve aksesuarın uzun ömürlü olması için saklanma
koşullarını oluşturabildiniz mi?
Sizce kostüm ve aksesuar istediğiniz nitelikte ve güzellikte oldu
mu?
Kostüm ve aksesuar ile birlikte seçtiğiniz karakter çevrenizde
istediğiniz etki ve beğeniyi sağladı mı?
Kostüm ve aksesuarlarınızı daha sonra yapacağınız küçük
değişikliler ile farklı karakterler yaratıp değişik etkinliklerde
kullanabilir misiniz?

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.

55

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

Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Yanlış
Yanlış
Yanlış
Yanlış
Doğru
Doğru
Doğru
Doğru

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
Doğru
Doğru
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
Yanlış
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MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9

D
B
A
D
D
A
C
B
A
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