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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 214T00058 

ALAN Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi 

DAL/MESLEK Ayakkabı Modelistliği 

MODÜLÜN ADI Koleksiyon Oluşturma (Ayakkabı) 

MODÜLÜN TANIMI 

Kalıp ve taban etüdü yapma, ayakkabı model geliştirme, 

koleksiyon oluşturma, sunum yapma işlemlerinin anlatıldığı 

bir öğrenme materyalidir 

SÜRE 40/16 

ÖN KOŞUL  

YETERLİK 
Kalıp ve taban etüdü yapma, ayakkabı model geliştirme, 

koleksiyon oluşturma, sunum yapma yeterlikleri kazandırmak 

MODÜLÜN  AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam sağlandığında bu modül ile  piyasa araştırarak, 

kalıp etüdü yaparak, etüt edilen kalıp üzerine ölçülere ve 

tekniğine uygun ayakkabı modelleri tasarlayabilecek, 

tasarlanan modelden model geliştirerek, koleksiyon 

oluşturabilecek ve görsel sunuma hazır hâle getirebileceksiniz. 

 

Amaçlar 
1. Kalıbı yerleştirme, ölçü alma, kalıp çizme, ışık-gölge 

yapma yöntem ve tekniklerini bilecek, farklı yükseklik ve 

görünümdeki kalıp etütlerini yapabileceksiniz. 

2. Ölçüler ve tekniğe uygun ayakkabı modelleri 

çizebileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam 

Sınıf, atölye, işletme 

Donanım 

Farklı yükseklik ve modelde kalıplar, ökçe ve tabanlar, 

deriler, yardımcı malzemeler, sektörel dergi ve kataloglar, 

moda dergileri, kurşun kalemler, boya kalemleri, boyalar, 

silgi, kalemtıraş,  değişik doku ve kalınlıkta kâğıtlar, pistole, 

ökçe merdiveni, açıölçer, renkli fon kâğıtları,  makas, maket 

bıçağı, değişik materyaller,  görsel ve sesli sunum araç 

gereçleri, moda, magazin ve dekorasyon dergileri, alanla ilgili 

dergiler, fuar broşürleri, kesim bıçağı, karton, kesim lastiği, 

çelik cetvel, deri, aksesuarlar, ökçe ve taban çeşitleri, internet, 

model kitapları, moda, magazin ve dekorasyon dergileri vb. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen ölçme 

araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi 

değerlendireceksiniz. 

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

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

kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Tasarımcı, kullanılacak malzeme seçildikten sonra ve koleksiyonu için istenilen 

renklere, dokuya ve ana hatlara karar verdikten sonra, yüzlerce çizim üretmeye başlar. 

Çizilen ayakkabı modellerinde, uygulanması düşünülen deri örneği, ana ve yardımcı 

malzemeler (düğme, iplik, dantel, kürk, zımba vb.) gösterilmelidir. 

 

Tasarım modeli geliştirme sayfalarından seçilen modellerden koleksiyonlar 

oluşturabilirsiniz. Model geliştirme yöntem ve teknikleri dikkate alınarak hikâye ve renk 

panosu yorumlayabilir, sezon modasına uygun seçtiğiniz kalıp üzerinde gerçekleştirilen 

ayakkabı çizimleriyle yeni modeller oluşturabilirsiniz. Bu modellerden yola çıkarak 

koleksiyonlar hazırlayabilirsiniz. 

 

Bu modül ile kalıp etüdü yaparak, etüt edilen kalıp üzerine ölçülere ve tekniğine 

uygun ayakkabı modelleri tasarlayabilecek, tasarladığınız modelden yeni modeller 

geliştirerek koleksiyon oluşturabilecek ve görsel sunuma hazır hâle getirebileceksiniz. 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ- 1 
 

 

 

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında sezon 

modasını takip edebilecek, modaya uygun koleksiyon hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Bulunduğunuz sezondaki ayakkabı ve yan sanayi moda ürünlerini araştırınız. 

 

 Farklı moda akımlarını araştırarak inceleyiniz. 

 

 Aynı dönem farklı moda ürünlerini karşılaştırınız. 

 

 Bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

1. KOLEKSİYON OLŞTURMA 
 

Tasarım olmadan üretim olamayacağı için, üretimde tasarım boyutu ilk aşamadır. 

Üretimi yapılacak ayakkabının, modeli tespit edildikten sonra üretime geçilir. Ayakkabı 

tasarımcısı ayakkabı tasarlarken sadece estetik yargı değil, aynı zamanda pazardaki 

eğilimleri, beğenilen stilleri, moda akımlarını, yüz ve taban malzemelerini, aksesuarları, 

güncel renkleri de takip etmelidir. 

 

1.1. Ayakkabı Modası 
 

1.1.1. Temel Terim ve Tanımlar 
 

 Moda (trend) 
 

Moda, bir toplumda uygun görülen ortak zevkler, geçici yaşama, hissetme 

biçimleridir. Bir ürünün bir kullanımın birdenbire kısa bir süre için yaygınlık kazanmasıdır. 

Model araştırmaları da moda değişimleri ile paralellik gösterir. 

 

Piyasada her alanda tasarım, moda eğilimlerine göre biçimlenir. Bu süreç moda 

eğilimlerini izleyen ve onları yorumlayan moda uzmanları tarafından sağlanan bilgiler 

doğrultusunda gerçekleştirilir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ- 1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 



 

 4 

 Tasarım 
 

İnsanların gereksinimlerini karşılamayı hedefleyen işlevsellik ve görünüm açısından 

yenilik getirici bir çalışma sürecidir. Ayakkabı üretiminde çok önemli bir işlemdir.  

 

Ayakkabı tasarımı, bir ayakkabının ana ve yardımcı malzemelerinden ayakkabı 

üretiminde kişi ve toplum isteklerine, işletmenin fiyat politikasına uygun, bir sonraki 

sezonun moda olacak çizgilerini taşıyan ürünü, tüketici beğenisine sunma işidir.  

 

Bir tasarımın oluşabilmesi için, bir konunun olması, ana fikrin yakalanması, bir planın 

oluşması, planın denetimi ve geliştirme çalışmaları gereklidir. Tasarımın hareket noktası 

piyasa olmalı, tasarlanan ürün işlevsel ve özgün olmalıdır. 

 

Tasarım işlemini etkileyen faktörler, güncel moda isteklerinin takip edilmesinin yanı 

sıra, ayak yapısı, ergonomik kullanım alanı, hedef kitle, model grubu, ihtiyaç, fiyat, cinsiyet 

gibi unsurlardır.  

 

 Tasarımcı 

 

İnsanların beklentilerini gözleyen, araştırıcı, yaratıcılık duygusu gelişmiş, alanı ile 

ilgili teknik, teknolojik, sanatsal bilgi ve beceriye sahip, tüketici istekleri, moda ve kullanım 

alanına uygun özgün tasarım yapan kişidir. Tasarımcı iyi bir görüşe sahip olmalı, yaratıcı, 

araştırıcı, yeniliklere açık, gözlemci ve çizim yeteneğine sahip olmalıdır. 

 

Ayakkabı tasarımcısı, alanı ile ilgili teknolojik, teknik, sanatsal bilgi ve beceriye 

sahip, tüketici isteklerine, modaya, ergonomik ve ekonomik kullanım alanına uygun 

ayakkabı tasarlayan kişidir. 

 

Günün modasını kumaş, renk, desen, kalıp olarak takip etmek bir tasarımcının 

görevidir. Günün çizgilerini üretime yönelik tasarlamak zorundadır. 
 

 Tasarlama 

 

Düşünce aşamasını kâğıt üzerinde eskiz hâlinde düzenleme. 

 

 Model 

 

İlk etüt, ilk ölçüler alınıp ilk fikirlerin hayata geçirilmesi. 

 
 Modelist 

 

Tasarımcının çizdiği modellerin temel kalıplarını çıkaran bu temel kalıplar üzerine 

model uygulayan tekstil, deri ve aksesuarları ( ana ve yardımcı malzemeleri) belirleyen, 

kalıbı ana malzemeye uygulama bilgi ve becerisine sahip, prototip çalışmaya yol gösteren 

kişidir. 
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 Proje 

 

Tasarlanan biçim. Bir ürün ortaya koymaya yönelik, düşünsel ya da maddi çalışmalar 

sürecidir. 

 

 Tema 

 

Asıl konu, temel motif, öğretici veya edebî bir eserde işlenen konu, düşünce, görüş 

anlamını içermektedir. Kültür ve sanattan etkilenerek tasarımcılar, özgün bir hikâye (geçmiş-

gelecek) konusu belirleyerek tasarımlarını yaparlar. Bu tasarımlar daha çok, estetik ve 

sanatsal bir görüntü ile bu hikâye konusu üzerine işlenir.  

 

 Konsept 

 

Batı dillerinden dilimize geçmiş bir kelime olup, Türkçe karşılığı kavramdır. Belli 

bazı öğeleri bir araya getirerek oluşturulan yeni bir kavram, parçaların bir fikre ulaşmak için 

uyumlu birlikteliği, bir sözün ifade ettiği mana, anlayış, görüş ve düşüncedir. 
 

1.1.2. Hedef Kitleyi Belirleme Yöntemleri 
 

 Sezon (yazlık, kışlık) 

 Yaş grubu-cinsiyet 

 Pazar 

 

1.1.3. Kullanım Alanları 
 

 Günlük 

 Abiye 

 Spor 

 Özel meslek grubu ayakkabıları 

 Teknik ayakkabı 

 Ortopedik ayakkabı 

 

1.1.4. Ayakkabı ve Yan Sanayi Moda Ürünleri 
 

 Kalıp 

 Taban 

 Ökçe 

 Aksesuarlar 

 Deri ve tekstil ürünleri 
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1.1.5. Farklı Moda Akımları 
 

 Giysi 

 

Vitrine çıkmış her parça o sezonki modanın seçimidir. Tasarım ve moda birbiriyle 

harmanlanarak sezon koleksiyonunda yer alır. Bütünü parçalayarak baktığımızda, giysinin 

çizgileri, kemer, ayakkabı, takı, renk, hatta saç modeli bile birbiriyle bağlantılı olarak sezon 

modasını ortaya koyar. Bütünü oluşturan parçalar moda olduğu için aynı dönemin, aynı 

sezonun ürünleridir. 

 
Resim 1.1: Sezon giysi modası 

 

 Deri ve Tekstil Ürünleri 

 

İnce, kalın, ipek, saten, file, yünlü, pamuklu, polyester, desenli (çiçekli, ekose, vb.) ve 

düz kumaşlar, doku ve renk olarak sezon modasına göre değişiklik gösterir. Tekstil 

ürünlerindeki modaya bağlı bu değişiklikler ayakkabı, giysi, ev dekorasyonu, saraciye gibi 

diğer alanlara da yansır. 

 
Resim 1.2: Tekstil modası 
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 Aksesuarlar 

 

Toka, metal ve deri aksesuarlar vb. bütünü tamamlayan dekoratif takılar sezon 

modasına göre şekillenir. 

 

 
Resim 1.3: Çanta, aksesuar, giysi, ayakkabı bütünlüğü 

 

 Saraciye Ürünleri (çanta, cüzdan, kemer vb.) 

 

Deri ve tekstil ürünleri modası diğer moda ürünleri modasına da yansır. Tasarımcı her 

tür moda ürünlerinde olduğu gibi çanta, cüzdan ve kemer gibi saraciye ürünleri modasını da 

takip etmeli, tasarımlarında moda unsurlarını kullanmalıdır. 
 

 
Resim 1.4: Sezon aksesuar modası 

 

 Dekorasyon 

 

Ev aksesuarları, halı, koltuk, duvar, abajur, yastık, lamba ve yer döşemesi gibi ev 

aksesuarlarının aynı sezonun moda ürünleri, diğer moda ürünlerine paralel olarak birbirini 

etkiler. Aynı sezonun moda ürünleri araştırılmalıdır. 
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Resim 1.5:Sezon dekorasyon modası 

 

  
Resim 1.6:Ev aksesuarları modası 
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 Diğer Moda Akımları 

 

Otomobil, motosiklet, mobilya, gözlük, takı, saat, parfüm, renk, hobiler, mekânlar, 

tarzlar vb. insanların değişiklik arayışı nedeniyle ortaya çıkan her tür moda akımları, 

birbiriyle bağlantılı olarak sezon modasını oluştururlar. 
 

  
Resim 1.7:Moda akımları 

 

1.1.6. Araştırma 
 

 Görsel yayınlar 

 Kütüphaneler 

 Fuarlar 

 İnternet 

 

1.1.7. Temaya Uygun Materyaller 
 

Sezon modasına uygun, seçilen konuyu yansıtacak metal, deri, aksesuar, kumaş vb. 

malzeme çeşitleri kullanılmalıdır.  
 

1.1.8. Görsel Hikâye Düzenleme 
 

 Hikâye Panosu 

 

Araştırma sonucunda tasarımcıyı etkileyen tüm verilerin bir araya toplandığı tablodur. 

İlham kaynakları ve model tasarımları, kumaşlar, resimler, mevsimi ve seçilen temayı 

vurgulayan şeyler, renkler ve aksesuarlar hikâye (moda) panosunda yer alır.  

 

Hikâye panosunda renk panosu, iki boyutlu formların yanı sıra üç boyutlu formlar, 

uluslararası moda eğilimlerini yansıtan ayakkabı ve diğer moda ürünleri, araştırma ve seçilen 

konuya uygun kumaş, deri vb. örnekleri, yardımcı malzemeler, süsleyici unsurlar, obje ve 

Resimlar kullanılabilir. Hikâye panosu tasarımcının etkilendiği araştırmaların sanatsal, 

estetik bir şekilde yüzey üzerinde düzenlendiği panodur. 

 

Panoyu düzenlerken dikkat edilecek noktalar: 

 

 Kompozisyon 

 Renk uyumu 

 Zemin-biçim ilişkisidir. 
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 Katalog 

 

Katalog, hikâye panosunda olduğu gibi araştırma yapılarak ve seçilen konuya uygun 

materyaller kullanılarak, kitapçık şeklinde hazırlanması ile oluşturulur. Her sayfasında sezon 

moda ürünleri, aksesuarlar, renk, giysi, ayakkabı, yan sanayi ürünleri, ana ve yardımcı 

malzemeler, süsleyici unsurlar ve tasarımcının esinleneceği obje ve Resimlar yüzey üzerinde 

estetik bir şekilde sayfalar halinde düzenlenir. 

 

 Dosya ve Kapak 

 

Seçilen temayı vurgulayan, içerik hakkında fikir veren, konuya dikkat çekecek, ayrıca 

çalışmaları muhafaza etmek için estetik bir şekilde düzenlenen çalışmalardır. 

 

 Teknolojiyi Kullanma 

 

Slayt gösterileri, internet, tepegöz, projeksiyon makinesi vb. kullanılarak görsel olarak 

da araştırmalar düzenlenebilir. 

 

1.1.9. Eleştiri 
 

Sınıf içerisinde çalışmalar sergilenerek, eleştiri yapılmalıdır. Eleştiri yapıcı olmalı ve 

olumsuz da olsa mutlaka doğrular söylenmelidir. 

 

Eleştiri çeşitleri; 

 

 Sözlü eleştiri: Konunun olumlu ve olumsuz taraflarını, sözlü olarak 

değerlendirmek. 

 Yazılı eleştiri: Konu ele alınarak bütün yönleriyle incelenerek, yazıya dökmek 

ve değerlendirmek, şeklinde gruplandırılabilir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Hedef kitleyi belirleyiniz. 

 Sezonu (yazlık, kışlık) belirleyiniz. 

 Yaş ve cinsiyet grubunu belirleyiniz. 

 Pazarı belirleyiniz. 

 Kullanım alanlarını belirleyiniz. 

 Günlük ayakkabıları araştırınız. 

 Abiye ayakkabıları araştırınız. 

 Spor ayakkabıları araştırınız. 

 Özel meslek grubu ayakkabılarını araştırınız. 

 Teknik ayakkabıları araştırınız. 

 Ortopedik ayakkabıları araştırınız. 

 Dikkatli çalışınız. 

 Sezon ayakkabı ve yan sanayi moda 

ürünlerini araştırınız. 

 Kalıp sezon ürünlerini araştırınız. 

 Taban sezon ürünlerini araştırınız. 

 Ökçe moda ürünlerini araştırınız. 

 Aksesuarlar moda ürünlerini araştırınız. 

 Deri ve tekstil ürünleri moda ürünlerini 

araştırınız. 

 İşletmelerle işbirliği içerisinde olunuz. 

 Görsel yayınları takip ediniz. 

 Fuarlara katılınız. 

 İnterneti kullanınız. 

 Farklı sektörlerdeki günün modasını 

araştırınız. 

 Sezon giysi modasını araştırınız. 

 Sezon deri ve tekstil ürünleri modasını 

araştırınız. 

 Sezon aksesuar modasını araştırınız. 

 Sezon saraciye ürünleri modasını araştırınız. 

 Sezon dekorasyon modasını araştırınız. 

 Sezon diğer moda akımları modasını 

araştırınız. 

 Mağaza vitrinlerini inceleyiniz. 

 Görsel yayınları takip ediniz. 

 İnterneti kullanınız. 

 Günün ayakkabı modasını araştırınız. 

 Ayakkabı mağazalarının vitrinlerini 

inceleyiniz. 

 İşletmelerle iş birliği içerisinde olunuz. 

 Görsel yayınları takip ediniz. 

 Kütüphanelere gidiniz. 

 Fuarlara katılınız. 

 İnterneti kullanınız. 

 Tema belirleyiniz.  Temaya uygun materyaller seçiniz. 

 Temaya uygun kullanılacak 

materyalleri belirleyiniz. 

 Konuyu yansıtacak materyaller kullanınız. 

 Sezon modasına uygun materyaller 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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kullanınız. 

 Görsel düzenlemenin yapılacağı 

yüzeyi ve boyutları belirleyiniz. 

 Kompozisyon ilkelerine dikkat ediniz. 

 Renk uyumuna dikkat ediniz. 

 Zemin-biçim ilişkisine dikkat ediniz. 

 Konuya uygun zemin hazırlayınız. 

 Temayı görsel biçimde oluşturunuz. 

 Hikâye panosu hazırlayınız. 

 Kompozisyon ilkelerine dikkat ediniz. 

 Renk uyumuna dikkat ediniz. 

 Zemin-biçim ilişkisine dikkat ediniz. 

 Katalog hazırlayınız. 

 Temaya uygun dosya ve kapak hazırlayınız. 

 Teknolojiyi kullanınız. 

 Eleştiri yapınız. 

 Yapıcı eleştiriler yapınız. 

 Doğru eleştiriler yapınız. 

 Sözlü eleştiriler yapınız. 

 Yazılı eleştiriler yapınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

OBJEKTİF TEST (ÖLÇME SORULARI) 
 

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

 

1. (   ) Tasarımcı sezon moda ürünlerini takip etmelidir. 

2. (   ) Moda ürünleri her tür tasarımı etkilemiş, esin kaynağı olmuştur. 

3. (   ) Tasarım ve moda birbirinden farklı kavramlardır. 

4. (   ) Araştırma sonucunda tasarımcıyı etkileyen tüm verilerin bir araya toplandığı 

tabloya hikâye panosu denir. 

5. (   ) Olumsuz eleştiri yapılmamalıdır.  

 

 

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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UYGULAMALI TEST 
 

Değerlendirme Kriterleri Evet Hayır 

1. Hedef kitleyi belirlediniz mi?    

2. Kullanım alanlarını belirlediniz mi?   

3. 
Sezon ayakkabı ve yan sanayi moda ürünlerini araştırdınız 

mı? 
  

4. 
Farklı sektörlerdeki günün modasını  

araştırdınız mı? 
  

5. Günün ayakkabı modasını araştırdınız mı?   

6. Tema belirlediniz mi?   

7. Temaya uygun kullanılacak materyalleri belirlediniz mi?   

8. 
Görsel düzenlemenin yapılacağı yüzeyi ve boyutları 

belirlediniz mi? 
  

9. Temayı görsel biçimde oluşturdunuz mu?   

10. Eleştiri yaptınız mı?   

11. Zamanı iyi kullandınız 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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ÖĞRENME FAALİYETİ- 2 
 

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında ölçülere ve 

tekniğine uygun modeller tasarlayabileceksiniz. 

 

 

 

 Ayakkabı çeşitlerini araştırınız. 

 Çeşitli ayakkabı resimleri bularak, model grubunu tanıyınız. 

 Bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

2. MODEL TASARLAMA 
 

2.1. Hedef Kitle 
 

 Bebe-patik (16-18) 

 Köten ( çocuk 18-27) 

 Genç kız (filet 28-35) 

 Kadın (zenne 34-41) 

 Genç erkek (garson boy 35-39)  

 Erkek (merdane 39-46) 

 

2.2. Model Grubu 
 

 Gova 
 

 
Şekil 2.1: Gova ayakkabı etüdü 

ÖĞRENME FAALİYETİ- 2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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 Derby (Gibson) 
 

 
Şekil 2.2: Derby etüdü 

 

 Françesina (Oxfort) 
 

 
Şekil 2.3: Oxfort etüdü 

 

 Mokasen 
 

 
Şekil 2.4: Mokasen etüdü 
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 Loafer 
 

 
Şekil 2.5: Loafer etüdü 

 

 Panduf 
 

 
Şekil 2.6: Panduf etüdü 

 

 Sandalet 
 

 
Şekil 2.7: Sandalet etüdü 
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 Bot 
 

 
Şekil 2.8: Bot etütleri 

 

 Çizme 
 

 
Şekil 2.9: Çizme etüdü 
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 Spor Ayakkabı 
 

 
Şekil 2.10: Spor ayakkabı etütleri 

 

2.3. Tema 
 

Bir hikaye, bir konu belirleyip, saptanan konu üzerinde konsept oluşturmaktır. Konu 

belirlerken soyut, somut kavramlardan yararlanılır. 

 

Soyut: Rakamlar, geometrik formlar, uzay, sonbahar, ilkbahar, hayaller, çizgi film 

kahramanları, bin bir gece masalları, simgeler, romantik çağrışımlar, hayal unsuru öğeler, vb. 

gibi örnekler soyut kavramlardır. 

 

Somut: Sonbahar yaprakları, hayvanlar (kelebek, balık, kuş vb.), medeniyetler, 

Kızılderililer vb. elle tutulan, gözle görülen öğeler, tema belirlemede kullanılan somut 

kavramlardır. 

 

2.4. Model Geliştirme Yöntem ve Teknikleri 
 

Model geliştirme hikâye ve renk panosu yorumlanarak, gerçek ayak oranlarına uygun 

seçilen kalıp üzerinde gerçekleştirilen ayakkabı çizimlerini kapsamaktadır. 

 

Kullanılacak malzeme seçildikten sonra ve koleksiyonu için istenilen renklere, dokuya 

ve ana hatlara karar verdikten sonra, tasarımcı yüzlerce çizim üretmeye başlar ( ortalama 80–

100 çizim). Çizilen ayakkabı modellerindeki teknik özellikler çizime yansıtılmalı, 

uygulanması düşünülen deri örneği, yardımcı malzemeler (düğme, iplik, dantel, kürk, zımba 

vb.) ile birlikte düşünülmelidir. Model geliştirilirken çalışma çizimleri tasarımın özelliğine 

göre teknik detaylara girilerek çizilmeli, gerekirse yazı ile desteklenmelidir. Model 

geliştirme bir konu hakkında birçok olabilirlikler denenerek ve araştırılarak, eskiz hâlinde 

çok hızlı bir şekilde hazırlanır. 
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Bu aşamada üretilen çizimler, tasarım modeli geliştirme sayfalarıdır. Model geliştirme 

yöntem ve teknikleri: 

 

 Koleksiyonun hedefine göre model geliştirme, 

 Temaya göre model geliştirme, 

 Objeye (doğal-yapay) göre model geliştirme, 

 Malzemeye göre model geliştirme, 

 Giysiye göre model geliştirmedir.(güncel-otantik), şeklinde sıralanabilir. 

 

 Obje Etütlerinden Model Geliştirme (Doğal ve Yapay) 

 

Doğal ve yapay objelerin etüdü yapılarak,.yapılan etütlerden yorumlar geliştirilir.  

 

 Sadeleştirme (stilizasyon): Nesnenin karakterini bozmadan, 

ayrıntılardan kurtarıp yalınlaştırarak veya kendinden bir şeyler katarak 

üsluplaştırmadır. Stilize yapılırken objenin biçiminden, dış yapısından, iç 

ve dış dokusundan yola çıkılabilir. Aşırı derecede üsluplaştırma 

soyutlama olur. Bu yüzden sadeleştirirken fazla abartıdan kaçınılmalıdır. 

 

 Soyutlama (abstraksiyon): Nesnenin aşırı üsluplaştırılmasıdır. Nesnenin 

bilinen görüntüsüne bağlı kalmadan, yeni bir renk, çizgi ve biçimle, göze 

hoş gelebilecek şekilde düzenlenmesidir. Biçimler soyutlanmakla birlikte, 

parçalanıp, yeni biçimler üretilebilir. Soyutlama yönteminden yola 

çıkarak özgün, ilginç, yaratıcı tasarımlar oluşturulabilir.  
 

 
Şekil 2.11: Soyutlama örneği 
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 Deformasyon: Nesnenin, karakteristik özelliklerini abartarak, ön plana 

çıkarmak, estetik görünecek şekilde nesneyi bozmaktır. Nesnenin ana 

karakterini bozmadan, en çarpıcı özelliği artırılıp belirginleştirilebilir. 

Stilizasyonda nesne sadeleştirilirken deformasyonda belirginleştirilir. 

 

 Yorumlama: Biçimi parçalayıp yeni biçimler oluşturarak, biçime yeni 

yorumlar kazandırılabilir. Nesnenin biçiminden esinlenerek, karakterini 

bozmadan yeni bir anlam, görüntü ve işlev kazandırarak özgün yorumlar 

oluşturulabilir (Bk. Temel Sanat Eğitimi modülü).  
 

 
Şekil 2.12: Obje etüdü (öğrenci çalışması) 

 

 
Şekil 2.13: Birim seçme (öğrenci çalışması) 

 

 
Şekil 2.14: Yorumlama (öğrenci çalışması) 
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Her şeyin bir dokusu vardır. Maddelerin yüzeyindeki görüntüsü veya maddeyi 

oluşturan birimlerin örgüsü dokuyu oluşturur. 

 

Dokunun, tasarlanan modellerin anlatımında çok büyük önemi vardır. Ayakkabı 

tasarımcısı, hazırlayacağı ayakkabı modelinde kullanacağı malzemenin dokusunu, çiziminde 

gerçeğine en yakın şekilde vermelidir. Malzeme dokusunun özelliklerini çizgilerdeki sertlik 

ve yumuşaklık ile anlatmak mümkündür. 

 

Doku özelliğini verebilmek lif, dokuma teknikleri, deri ve kumaşları tanımak ve 

bilmek ile mümkündür. Tasarımcı modeli için gerekli malzemeyi, doku özelliğini de dikkate 

alarak seçmelidir. 
 

    
                Resim 2.1: Deri                  Şekil 2.15: Deri dokusu etüdü (öğrenci  

      çalışması) 

 

 Kullanılacak Malzemeye Göre Model Geliştirme 

 

 Deri: Yılan, krokodil vb. deri malzemeleri kullanılarak model 

geliştirilebilir. 
 

 
Şekil 2.16: Yılan derisi kullanılarak yapılan model etüdü (öğrenci çalışması) 
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 Tekstil: Kumaş, kürk, lastik vb. tekstil malzemeleri kullanılarak model 

geliştirilebilir. 
 

 
Resim2.2: Tekstil ve kürk kullanılan çizme modeli 

 

 Ökçe: Metal, ahşap vb. malzemeler kullanılarak model geliştirilebilir. 
 

 
Şekil 2.17: Metal ökçe malzemesi 

 

   
 

        Resim 2. 3: Ahşap ökçe   Şekil 2.18: Ahşap malzeme etüdü 

 

 Taban: Deri kaplama, zımba, vardola, ahşap ve benzer malzeme 

özelliğine göre özgün taban tasarımları yapılarak model geliştirilebilir. 
 

 
Şekil 2.19 
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 Aksesuar: Metal, plastik, ahşap, toka, zımba vb. kullanılarak özgün 

modeller geliştirilebilir. 
 

 
Şekil 2.20 

 

 Giysiye göre model geliştirme: Güncel veya otantik giysiler seçilerek 

konsepte uygun ayakkabı modelleri geliştirilebilir ( Resim 2.4 ). 
 

 
Resim 2. 4 

 

2.5. Renklendirme 
 

Tüketiciyi ilk anda etkileyen tasarım öğelerinden biri de renk öğesidir. Kişinin ruh 

hâlini ve tarzını da ortaya koyar. Tasarımcının yaratıcılığı ile doğrudan ilişkili olan renk 

öğesinde özellikle kontrast renkler etkileyici olmaktadır. 
 

 
Şekil 2.21: Renkli ayakkabı etüdü 
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Tasarlanan ayakkabı renklendirilirken o yılın moda trendleri ve favori olan renkler göz 

önünde bulundurulur. Renk seçimi yapılırken ayakkabının hangi yaş grubuna hitap ettiği, 

nerede giyileceği, giyecek kişinin ayak anatomisi ve mevsim göz önünde bulundurulur. 

 

Ayakkabı tasarımı yaparken çizgi, biçim, renk ve yaratıcılık birbiri ile uyum içerisinde 

kullanılmadır. Çizgi ve renk, tasarımın iki önemli unsurudur. Bir tasarımcı için hazırlayacağı 

ayakkabı modeli kadar, kullanacağı malzemenin, materyallerin ve aksesuarların rengi de o 

denli önemlidir. Bugünün moda dünyasında, çizgiler gibi renkler de kısa sürede 

değişmektedir. 

 

O yılın moda eğilimleri olan renkler göz önünde bulundurularak çizimler 

renklendirilmelidir. Renk karşıtlığına dikkat edilmelidir. Yapılan çalışmanın hangi yaş 

gurubuna hitap ettiği, mevsimi ve nerede giyileceği renk seçiminde dikkate alınmalıdır. 

 

2.6. Dosyalama (Arşivleme) 
 

Yapılan bütün uygulamalar dosyalanmalı ve arşivlenmelidir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Hedef kitleyi belirleyiniz. 
 Ayakkabı çeşitlerini ve model grubunu 

tanıyınız. 

 Tema belirleyiniz.  Dikkatli çalışınız. 

 Temaya uygun eskizler çiziniz.  Bütün olanakları sabırla araştırınız. 

 Modeli belirleyiniz. 
 Gözlemci, sabırlı, dikkatli ve yaratıcı 

olunuz. 

 Kalıbı belirleyiniz.  

 Ökçeyi belirleyiniz.  Sezon modasına uygun malzemeler seçiniz. 

 Tabanı belirleyiniz.  

 Yardımcı materyalleri belirleyiniz.  

 Kalıbı çiziniz.  

 Kalıba uygun model çiziniz.  

 Model geliştiriniz. 
 Üretilebilir ve estetik değerlere uygun 

modeller geliştiriniz. 

 Koleksiyonun hedefine göre model 

geliştiriniz. 
 Hedef kitleyi belirleyiniz.  

 Temaya göre model geliştiriniz.  Soyut-somut kavramlardan yararlanınız. 

 Objeye (doğal-yapay) göre model 

geliştiriniz. 
 Canlı-cansız objeleri kullanınız. 

 Malzemeye göre model geliştiriniz.  Konsepte uygun malzeme seçiniz.  

 Giysiye göre model geliştiriniz.  Konsepte uygun giysi araştırması yapınız. 

 Uygun olan model grubunu 

belirleyiniz. 
 Model grubunu tespit ediniz. 

 Renklendiriniz.  Dikkatli çalışınız. 

 Dosyalayınız.  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

OBJEKTİF TEST (ÖLÇME SORULARI) 
 

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

 
1. (   ) Model tasarımına başlamadan önce hedef kitleyi belirlemek gerekir. 

2. (   ) Model geliştirilirken önce deri, malzeme, aksesuar, doku, renk seçimi 

yapılmalıdır. 

3. (   ) Stilize yapılırken objenin biçimi tamamen değiştirilir. 

4. (   ) Tasarımcı deri ve kumaş özelliklerini tanımak ve bilmek zorundadır. 

5. (   ) Malzeme dokusu tasarıma estetik kazandırır. 

6. (   ) Renk seçiminde kullanım alanı dikkate alınmaz. 

7. (   ) Renk modası tasarımı etkileyen unsurlardan biridir. 

 

 

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. Hedef kitleyi belirlediniz mi?   

2. Tema belirlediniz mi?   

3. Temaya uygun eskizler çizdiniz mi?   

4. Modeli belirlediniz mi?   

5. Kalıbı belirlediniz mi?   

6. Ökçeyi belirlediniz mi?   

7. Tabanı belirlediniz mi?   

8. Yardımcı materyalleri belirlediniz mi?   

9. Kalıbı çizdiniz mi?   

10. Kalıba uygun model çizdiniz mi?   

11. Model geliştirdiniz mi?   

12. Uygun olan model grubunu belirlediniz mi?   

13. Renklendirdiniz mi?   

14. Dosyaladınız 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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ÖĞRENME FAALİYETİ- 3 
 

 

 

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında tekniğine 

uygun modelden model geliştirebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Farklı ayakkabı modellerini inceleyiniz. 

 Farklı koleksiyon ürünlerini araştırınız. 

 Bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

3. MODELDEN MODEL GELİŞTİRME 
 

3.1. Model Tasarlama 
 

Model tasarlanırken, o yılın moda trendleri ve favori olan renkler göz önünde 

bulundurulur. Ayakkabının hangi yaş grubuna hitap ettiği,  nerede giyileceği, giyecek kişinin 

ayak anatomisi ve ayakkabının giyileceği mevsim göz önünde bulundurulur. 

 

Tasarımcı, kullanacağı malzemeye (deri, süet, tekstil vb.) ve tasarlayacağı ayakkabı 

modeline göre uygun kalıbı seçer ve hayalindeki modeli bu kalıba uygun olarak tasarlar. 

Model araştırmaları moda değişimleri ile paralellik gösterir. Çizim yapılırken aşağıdaki 

teknikler kullanılır; 

 

 Teknik çizim: Birebir ölçülere bağlı kalarak gerçek oranlara uygun yapılır. 

Modeli en iyi şekilde gösteren, fazla hareketli ve abartılı olmayan bir çizim 

tekniğidir. 

 

 Artistik çizim: Ayakkabı modelindeki yaratıcılık ne denli önemli ise, modelin 

çizimi ve sunum şekli de o denli önemlidir. Artistik ve akıcı çizgiler basit bir 

ayakkabı modelini bile çekici yapabilir. Artistik çizimde oranlar değiştirilip 

abartılarak çizgiye dökülür. Ayakkabının en çarpıcı özelliklerini vurgulayarak 

artistik çizimler yapılır. Tasarımcı çizimini estetikle birleştirerek kendi tarzını 

oluşturan çizgiler kullanır. Artistik çizim iyi bir stil anlayışı ve artistik yetenek 

gerektirir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ- 3 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Şekil 3.1: Artistik çizim örneği 

 

3.2. Model Geliştirme 
 

Model geliştirme, seçilen modelin teknik özelliklerine dayalı olarak yapılmalıdır. 

Renk kombinasyonlarına, ürünün yaratılmasında ana malzeme olan deri, kumaş ve yardımcı 

malzemeye göre, teknik detaylara göre model geliştirme şeklinde olmalıdır. 

 

3.3. Koleksiyon 
 

Aynı tema kullanılarak hazırlanan modeller, konseptin birer parçasını oluştururlar. 

İsteğe göre üçlü, altılı vb. gruplar hâlinde ayakkabı koleksiyonları oluşturulur 

( Bk. Şekil 3.2). 
 

 
Şekil 3.2: Koleksiyon çalışması 

3.4. Renklendirme 
 

Renk uyumunu, ışık-gölge ve renk tonlarının gelişimini ve önemini kavratmak 

amacıyla o sezon moda renkleri kullanılarak renklendirme yapılır. 
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Şekil 3.3: Renk ve ton çalıması 

 

3.5. Dosyalama 
 

Çalışmalar konsepte uygun dosya ve kapaklar hazırlanarak dosyalanır ve arşivlenir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

 Kalıbı çiziniz.  

 Kalıba uygun model çiziniz.  Dikkatli çalışınız. 

 Referans çizgilerini belirleyiniz.  

 Çizilen modelden yola çıkarak model 

geliştiriniz. 

 

 Koleksiyon oluşturunuz.  

 Renklendiriniz.   

 Dosyalayınız.  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

 

OBJEKTİF TEST (ÖLÇME SORULARI) 

 

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

 
1. (   ) Ayakkabı modeline göre uygun kalıp seçilmelidir. 

2. (   ) Kalıp modeline göre uygun model tasarlanmalıdır. 

3. (   ) Tasarımcı kendi tarzını oluşturan çizgileri teknik çizimde kullanır.  

4. (   ) Sadece ana malzemeye göre model geliştirilir. 

5. (   ) Seçilen modelin teknik özelliklerine dayalı yeni modeller geliştirilerek koleksiyon 

oluşturulur. 

6. (   ) Sezon moda renkleri kullanılarak renklendirme yapılır. 

7. (   ) Aynı koleksiyon ürünlerinde farklı temalar kullanılabilir. 

 

 

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. Kalıbı çizdiniz mi?   

2. Kalıba uygun model çizdiniz mi?   

3. Referans çizgilerini belirlediniz mi?   

4. Çizilen modelden yola çıkarak, model geliştirdiniz mi?   

5. Koleksiyon oluşturdunuz mu?   

6. Renklendirdiniz mi?   

7. Dosyaladınız mı?   

8. Temiz ve özenli çalıştınız mı?   

9. Zamanı iyi kullandınız 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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ÖĞRENME FAALİYETİ- 4 
 

 

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında ölçülere ve 

tekniğine uygun gerçek ürün hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Farklı modellerin ıstampalarını inceleyiniz. 

 

 Farklı dikiş ve süsleme tekniklerini araştırarak modellerinizde kulanınız. 

 

 Bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

4. GERÇEK ÜRÜN HAZIRLAMA 
 

Tasarımın gerçek malzeme ile üretildiği aşamadır. Tasarımın üretilmesine karar 

verildiğinde firmada prototip (ilk örnek) bir üretim örneği yapılır. Bu aşamada üretimin en 

ekonomik şekli düşünülür. Firmanın tasarım ve üretim ekibi üretim örneğini onaylar ve 

ondan sonra üretimin miktarı, renk ve numara grupları belirlenerek gerçek ürün hâline 

getirilir. 

Seri üretim yapılması düşünülüyorsa, üretimi etkileyen ayrıntılar tartışılarak istenilen 

şekle uygun olup olmadığı belirlenir. 

 

Hazırladığınız koleksiyon çalışmalarından üretimi yapılacak modeli seçerek 

ıstampasını çıkarınız (Bk. Istampa Çıkarma modülleri). 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ- 4 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

 Seçilen tasarımın standart formunu 

hazırlayınız. 

 

 Istampalarını çıkartınız.  Dikkatli çalışınız. 

 Gerçek ürünü çalışınız.  

 Dikişleri uygulayınız.  

 Süslemeleri yapınız.  

 Kalite kontrolünü yapınız.  

 Maliyet raporunu hazırlayınız.  

 Arşivleme yapınız.  

 Kimlik bilgilerini yazınız.  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

 

OBJEKTİF TEST (ÖLÇME SORULARI) 
 

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

 
1. (   ) Tasarımın gerçek malzeme ile üretilmesine prototip hazırlama denir. 

2. (   ) Prototip hazırlamak için aslına uygun ıstampa çıkarmaya gerek yoktur. 

3. (   ) Sadece üretim miktarı belirlenerek gerçek ürün hâline getirilir. 

4. (   ) Tasarımdaki renk ve malzeme özellikleri üretimde dikkate alınmalıdır. 

 

 

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. Seçilen tasarımın standart formunu hazırladınız mı?   

2. Istampalarını çıkarttınız mı?   

3. Gerçek ürünü çalıştınız mı?   

4. Dikişleri uyguladınız mı?   

5. Süslemeleri yaptınız mı?   

6. Kalite kontrolünü yaptınız mı?   

7. Maliyet raporunu hazırladınız mı?   

8. Arşivleme yaptınız mı?   

9. Kimlik bilgilerini yazdınız mı?   

10. Temiz ve özenli çalıştınız mı?   

11. Zamanı iyi kullandınız mı?   

 

 

Değerlendirme 
 

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- 5 
 

 

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında tasarım 

aşamalarına göre yapılan tüm çalışmalarınızı sunuma hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 

 Çeşitli sunum tekniklerini araştırınız. 

 Konuya uygun değişik ve ilginç materyaller bularak, uygun bir zemin 

hazırlayınız. 

 Bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

5. SUNUM 
 

5.1. Görsel ve Sözlü Sunum Hazırlık Aşamaları 
 

Tasarım aşamalarına göre; 

 

 Hikâye ve renk panosu, 

 Araştırma kataloğu, 

 Eskiz dosyası, 

 Model geliştirme dosyası, 

 Seçilen modelden model geliştirme çalışma çizimleri, 

 Koleksiyon çizimleri, 

 Teknik çizim ve artistik çizimler, 

 Konsepte uygun dosya ve katalog kapakları, 

 Teknolojiyi kullanarak hazırlanan (slayt gösterileri, bilgisayarı kullanma vb.) 

sunum çalışmaları, 

 Ayakkabı kutusu tasarımı, 

 Tasarım raporu, olarak sıralanabilir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ- 5 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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 İllüstrasyon: Resimleme tekniği 
 

 
Şekil 5.1: İllüstrasyon çalışması 

 

 Paspartu: Dış çerçeve ile resmin arasına konan ayırıcı alan. Paspartu yapmak 

için; 

 

 Fon kartonu,  

 Kumaş,  

 Çeşitli dokular,  

 Konsepte uygun farklı materyaller vb. kullanılabilir. 

 

 Dosyalama ve arşivleme: Yapılan her çalışma konuya uygun bir dosya 

içerisinde sunulmalı ve arşivlenerek mutlaka muhafaza edilmelidir. Moda 

değişkenlik gösterdiği için, geçmiş yıllarda kullanılıp modası geçmiş olan 

ürünler, tekrar güncellik kazanabilir. Bu yüzden çalışmalar arşivlenmeli ve çok 

iyi korunmalıdır. 

 

 Ambalaj: Hazırlanan ürün çalışmalarını hem muhafaza etmek için, hem de 

estetik şekilde sunmak için konuya uygun olarak hazırlanan özgün paketleme 

çalışmasıdır (ayakkabı kutusu tasarımı, dosya tasarımı vb.). Ürün çalışmalarını 

daha cazip hâle getirmek için, ürün ambalajının albenisi olmalı, alıcının 

beğenisine sunulmalıdır. 

 

Görsel sunuma hazırlanan çalışmalar, sözlü olarak bölüm öğretmen ve arkadaşlarına 

sunumu yapılarak tanıtılır. 
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5.2. Eleştiri 
 

Çalışmaların yazılı ve sözlü eleştirisinin yapılması, öğrencinin hatalarını görmesine ve 

kendini geliştirmesine yardımcı olur. Bu yüzden alana hâkim kişilerin olumlu ve olumsuz 

eleştirileri dikkate alınmalıdır. 

 

Tasarımın gerçek malzeme ile üretildiği aşamadır. Tasarımın üretilmesine karar 

verildiğinde firmada prototip (ilk örnek) bir üretim örneği yapılır. Bu aşamada üretimin en 

ekonomik şekli düşünülür. Firmanın tasarım ve üretim ekibi üretim örneğini onaylar ve 

ondan sonra üretimin miktarı, renk ve numara grupları belirlenerek gerçek ürün hâline 

getirilir. 

 

Seri üretim yapılması düşünülüyorsa, üretimi etkileyen ayrıntılar tartışılarak istenilen 

şekle uygun olup olmadığı belirlenir. 

 

Hazırladığınız koleksiyon çalışmalarından üretimi yapılacak modeli seçerek 

ıstampasını çıkarınız (Bk. Istampa Çıkarma modülleri). 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

 Renklendirilen modelleri sunuma hazır 

hâle getiriniz. 
 Estetik bir düzenleme yapınız. 

 Hikâye ve renk panosunu sunuma 

hazırlayınız. 
 Konsepte uygun bir zemin hazırlayınız. 

 Araştırma kataloğunu sunuma 

hazırlayınız 

 

 Eskiz dosyasını sunuma hazırlayınız.  

 Model geliştirme dosyasını sunuma 

hazırlayınız. 

 

 Seçilen modelden model geliştirme 

çalışma çizimlerini sunuma 

hazırlayınız. 

 

 Koleksiyon çizimlerini sunuma 

hazırlayınız. 

 

 Teknik çizim ve artistik çizimleri 

sunuma hazırlayınız. 

 

 Konsepte uygun dosya ve katalog 

kapaklarını sunuma hazırlayınız. 

 

 Teknolojiyi kullanarak hazırlanan (slayt 

gösterileri, bilgisayarı kullanma vb.) 

sunum çalışmalarını sunuma 

hazırlayınız. 

 

 Ayakkabı kutusu tasarımı yapınız.  Konsepte uygun kutu tasarımı yapınız. 

 Tasarım raporu hazırlayınız.  Dikkatli çalışınız. 

 Arşivleme yapınız.  

 Görsel ve sözlü sunum yapınız.  

 Eleştiri yapınız.  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

 

Objektif Test (Ölçme Soruları) 
 

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

 
1. (   ) Dış çerçeve ile resmin arasına konan ayırıcı alana dosya denir. 

2. (   ) İllüstrasyon resimleme tekniğidir. 

3. (   ) Dosya ve katalog kapaklarının konsepte uygun olması gerekli değildir. 

4. (   ) Görsel ve sözlü sunum tasarım aşamalarına göre yapılmalıdır. 

5. (   ) Yapılan her çalışma mutlaka arşivlenmelidir. 

 

 

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. Renklendirilen modelleri sunuma hazır hâle getirdiniz mi?   

2. Hikâye ve renk panosunu sunuma hazır hâle getirdiniz mi?   

3. Araştırma kataloğunu sunuma hazır hâle getirdiniz mi?   

4. Eskiz dosyasını sunuma hazır hâle getirdiniz mi?   

5. Model geliştirme dosyasını sunuma hazır hâle getirdiniz mi?   

6. 
Seçilen modelden model geliştirme çalışma çizimlerini 

sunuma hazır hâle getirdiniz mi? 
  

7. Koleksiyon çizimlerini sunuma hazır hâle getirdiniz mi?   

8. 
Teknik çizim ve artistik çizimleri sunuma hazır hâle getirdiniz 

mi? 
  

9. 
Konsepte uygun dosya ve katalog kapaklarını sunuma hazır 

hâle getirdiniz mi? 
  

10. 

Teknolojiyi kullanarak hazırlanan (slayt gösterileri, 

bilgisayarı kullanma vb.) sunum çalışmalarını sunuma hazır 

hâle getirdiniz mi? 

  

11. Ayakkabı kutusu tasarımı yaptınız mı?   

12. Tasarım raporu hazırladınız mı?   

13. Arşivleme yaptınız mı?   

14. Görsel ve sözlü sunum yaptınız mı?   

15. Eleştiri yaptınız mı?   

16. Temiz ve özenli çalıştınız mı?   

17. Zamanı iyi kullandınız 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 
Koleksiyon Oluşturma modülü faaliyetleri ve araştırma çalışmaları sonunda; 

kazandığınız bilgi ve becerileri uygulamalı test ile değerlendiriniz. Bu değerlendirme 

sonucuna göre bir sonraki modüle geçebilirsiniz. 

 

Uygulamalı Test (Yeterlik Ölçme) 
 

Hazırladığınız ürünün sunumunu yapınız. Yaptığınız bu uygulamayı aşağıdaki 

ölçütlere göre değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Kriterleri Evet Hayır 

1. Hedef kitleyi belirlediniz mi?    

2. Kullanım alanlarını belirlediniz mi?   

3. 
Sezon ayakkabı ve yan sanayi moda ürünlerini araştırdınız 

mı? 
  

4. 
Farklı sektörlerdeki günün modasını  

araştırdınız mı? 
  

5. Günün ayakkabı modasını araştırdınız mı?   

6. Tema belirlediniz mi?   

7. Temaya uygun kullanılacak materyalleri belirlediniz mi?   

8. 
Görsel düzenlemenin yapılacağı yüzeyi ve boyutları 

belirlediniz mi? 
  

9. Temayı görsel biçimde oluşturdunuz mu?   

10. Hedef kitleyi belirlediniz mi?   

11. Tema belirlediniz mi?   

12. Temaya uygun eskizler çizdiniz mi?   

13. Modeli belirlediniz mi?   

14. Kalıbı belirlediniz mi?   

15. Ökçeyi belirlediniz mi?   

16. Tabanı belirlediniz mi?   

17. Yardımcı materyalleri belirlediniz mi?   

18. Kalıbı çizdiniz mi?   

19. Kalıba uygun model çizdiniz mi?   

20. Model geliştirdiniz mi?   

21. Uygun olan model grubunu belirlediniz mi?   

22. Renklendirdiniz mi?   

23. Dosyaladınız mı?   

24. Kalıbı çizdiniz mi?   

25. Kalıba uygun model çizdiniz mi?   

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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26. Referans çizgilerini belirlediniz mi?   

27. Çizilen modelden yola çıkarak, model geliştirdiniz mi?   

28. Koleksiyon oluşturdunuz mu?   

29. Renklendirdiniz mi?   

30. Dosyaladınız mı?   

31. Seçilen tasarımın standart formunu hazırladınız mı?   

32. Istampalarını çıkarttınız mı?   

33. Gerçek ürünü çalıştınız mı?   

34. Dikişleri uyguladınız mı?   

35. Süslemeleri yaptınız mı?   

36. Kalite kontrolünü yaptınız mı?   

37. Maliyet raporunu hazırladınız mı?   

38. Arşivleme yaptınız mı?   

39. Kimlik bilgilerini yazdınız mı?   

40. Temiz ve özenli çalıştınız mı?   

41. Zamanı iyi kullandınız mı?   

42. Renklendirilen modelleri sunuma hazır hâle getirdiniz mi?   

43. Hikâye ve renk panosunu sunuma hazır hâle getirdiniz mi?   

44. Araştırma kataloğunu sunuma hazır hâle getirdiniz mi?   

45. Eskiz dosyasını sunuma hazır hâle getirdiniz mi?   

46. Model geliştirme dosyasını sunuma hazır hâle getirdiniz mi?   

47. 
Seçilen modelden model geliştirme çalışma çizimlerini 

sunuma hazır hâle getirdiniz mi? 
  

48. Koleksiyon çizimlerini sunuma hazır hâle getirdiniz mi?   

49. 
Teknik çizim ve artistik çizimleri sunuma hazır hâle getirdiniz 

mi? 
  

50. 
Konsepte uygun dosya ve katalog kapaklarını sunuma hazır 

hâle getirdiniz mi? 
  

51. 

Teknolojiyi kullanarak hazırlanan (slayt gösterileri, 

bilgisayarı kullanma vb.) sunum çalışmalarını sunuma hazır 

hâle getirdiniz mi? 

  

52. Ayakkabı kutusu tasarımı yaptınız mı?   

53. Tasarım raporu hazırladınız mı?   

54. Arşivleme yaptınız mı?   

55. Görsel ve sözlü sunum yaptınız mı?   

56. Eleştiri yaptınız mı?   

57. Temiz ve özenli çalıştınız mı?   

58. Zamanı iyi kullandınız mı?   
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59. Çalışmalar istenilen nitelikte oldu mu?   

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Uygulamalı testteki cevaplarınızın hepsinin “Evet” olmalıdır. Eğer “Hayır” cevabınız 

varsa uygulamayı tekrar ediniz. 

 

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz, bir sonraki modüle geçiniz.  
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

Sorular Cevaplar 

1. D 

2. D 

3. Y 

4. D 

5. Y 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

Sorular Cevaplar 

1. D 

2. D 

3. Y 

4. D 

5. D 

6. Y 

7. D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

Sorular Cevaplar 

1. D 

2. D 

3. Y 

4. Y 

5. D 

6. D 

7. Y 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

Sorular Cevaplar 

1. D 

2. Y 

3. Y 

4. D 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-5’İN CEVAP ANAHTARI 
 

Sorular Cevaplar 

1. Y 

2. D 

3. Y 

4. D 

5. D 
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