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geliştirilmiş öğretim materyalleridir (Ders Notlarıdır).
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 Modüller teknolojik gelişmelere paralel olarak, amaçlanan yeterliği
kazandırmak koşulu ile eğitim öğretim sırasında geliştirilebilir ve
yapılması önerilen değişiklikler Bakanlıkta ilgili birime bildirilir.
 Örgün ve yaygın eğitim kurumları, işletmeler ve kendi kendine mesleki
yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden
ulaşılabilirler.
 Basılmış modüller, eğitim kurumlarında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılır.
 Modüller hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz ve ücret karşılığında
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Ayakkabı Modelistliği

MODÜLÜN ADI

Taban Etüdü
Kalıp ve taban etüdü yapma, ayakkabı modeli geliştirme,
koleksiyon oluşturma ve sunum yapma işlemlerinin anlatıldığı
bir öğrenme materyalidir.

MODÜLÜN TANIMI
SÜRE

40/16

ÖN KOŞUL
YETERLİK

MODÜLÜN AMACI

Kalıp ve taban etüdü yapmak, ayakkabı modeli geliştirmek,
koleksiyon oluşturmak ve sunum yapmak
Genel Amaç
Gerekli ortam sağlandığında bu modül ile; taban etüdü
yaparak, seçilen kalıba uygun taban modellerini araştıracak,
ölçülere ve tekniğine uygun taban modelleri tasarlayabilecek
ve görsel sunuma hazır hâle getirebileceksiniz.
Amaçlar
1. Tabanı kalıba yerleştirme, ölçü alma, taban çizme, ışıkgölge yapma yöntem ve tekniklerini yapabileceksiniz.
2. Farklı modellerdeki taban etütlerini yapabileceksiniz.
3. Tekniğe ve kalıba uygun taban modelleri çizebileceksiniz.

Ortam: Sınıf ve atölye

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Donanım : Farklı yükseklik ve modelde kalıplar, kalıplara
uygun tabanlar, 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
Bireysel öğrenme: İnternet, model kitapları, moda, magazin
ve dekorasyon dergileri çevre, katalogİşletme (sektör):
Ayakkabı sektörü
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ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME



Modülün içinde yer alan her öğrenme
faaliyetinden sonra verilen ölçme araçları ile
kendinizi değerlendireceksiniz.
Modülün sonunda kazandığınız bilgi ve becerileri
belirlemek amacıyla hazırlanan ölçme aracıyla
değerlendirileceksiniz.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Ayakkabı saya ve taban olmak üzere iki bölümden oluşur. Taban, ayakkabının altına
gelen ve yerle temas eden kısımdır. Taban olmadan ayakkabı olmaz.
Taban sektörü en az ayakkabı kadar gelişim gösteren ve bu alanda da yetenekli,
yaratıcı elemanlara ihtiyaç duyulan bir alandır. Çizim yaparken ayakkabı tasarımcısı
geliştirdiği modele uygun bir taban seçmelidir. Tabanın modele, modelin tabana uyum
göstermesi, ayakkabı modelini bir bütün olarak ortaya koyar. İşlevselliğin yanı sıra estetik
olarak da ayakkabı tabanı, en az ayakkabı modeli kadar önem taşımaktadır.
Bu modül ile ayakkabının üretim aşamalarından birini oluşturan tabanın profil, ön
cephe ve üç boyutlu çizimlerini yapabilecek, ölçü alma yöntem ve tekniklerini öğrenecek,
ayakkabı modeline uygun taban modeli çizebileceksiniz.

1
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında ölçülere ve
tekniğine uygun taban etüdü yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:


Farklı yükseklik ve modellerdeki taban çeşitlerini araştırınız.



Değişik taban resimleri bularak, taban modellerini tanıyınız.



Bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

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

1. TABAN ÇİZMEK
1.1. Taban Özellikleri
Ayakkabı üst ve alt olmak üzere iki bölümden oluşur. Üst bölüme saya, alt bölüme
taban denir. Taban, ayakkabının yere basan burnu ile ökçe uçları arasında yer alan kısmıdır.
Dış taban, iç taban, ara taban, taban astarı ve ökçeden oluşur. Ayakkabının dış taban bölümü
dayanıklı, esnek, su geçirmez olmasının yanı sıra, estetik görünüşte olmalı ve ayakkabı
modeli ile bütünlük sağlamalıdır.
Öncelikle kalıba ve modele uygun taban seçilmelidir. Taban modeli kullanım alanına
ve ayakkabı modeline göre değişiklik gösterir.
Tasarımcı kalıp ve ayakkabının modeline uygun olarak dış taban tasarımı yapar.

3

Resim 1.1: Modele uygun taban

Resim 1.2: Modele uygun taban

Ayakkabı tasarımı yaparken modelin tabanla bütünlük kazanması ve birbirini
tamamlaması gerekir. Kullanılan kalıbın ölçülerine uygun numaralarda hazır tabanlar da
üretilir.
Taban modeli kalıpçıya gönderilir. Tasarlanmış taban modelinin kalıpları “CNC”(
bilgisayarlı sayısal denetim) tezgâhlarında imal edilir. Taban ham maddesi kalıplara sıcak
olarak enjekte edilerek istenilen kalıp modeli oluşturulur( Jurdan tabanlar hariç) (Resim 1.3).

Resim 1.3: Taban imalat kalıbı (enjeksiyon)

Kalıp modeline uygun farklı modellerde taban çeşitleri üretilir. İklime göre de taban
malzemesi değişir. Kışın lastik, yazın kösele taban kullanmak gerekir.
Taban modeli, iklime, kullanım alanına ve ayakkabı modeline göre değişiklik
gösterdiği için, öncelikle kalıba ve modele uygun taban seçilmelidir.
Kalıp ve taban modelleri, sezon modasına paralel olarak değişiklik gösterir.
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Resim 1.4: Desenli kösele tabanlar

Resim 1.5: Lastik spor ayakkabı tabanı

1.2. Taban Çeşitleri
1.2.1. Doğal Tabanlar
Kösele: En sağlıklı doğal malzemedir. Kösele büyükbaş hayvan derilerinin bitkisel
tabaklama yöntemiyle işlenmesi sonucu elde edilen bir taban malzemesidir. Günümüzde
yüksek fiyatından ötürü köselenin yerine, ayakkabı tabanı olarak maliyeti daha düşük olan
sentetik taban malzemeleri tercih edilmektedir.

Resim 1.6: Kösele taban
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Kösele tabanlar sağlıklı olmalarına rağmen, düşük aşınma dayanımı ve düşük kayma
direnci, suyu kolayca geçirme, yüksek fiyat gibi özelliklerinden dolayı tercih
edilmemektedir.
Kauçuk: Doğal kauçuk tabanlar pahalı olmasına rağmen yüksek aşınma dayanımı,
yüksek kayma direnci, kimyasallara karşı dayanıklılık gibi üstün özelliklerinden dolayı
vazgeçilmez bir taban malzemesidir.
Özellikle ağır hizmet amaçlı asker botların ve teknik hizmet amaçlı güvenlik
ayakkabılarının tabanlarında doğal kauçuk kullanılmaktadır.

1.2.2. Yapay Tabanlar
Jurdan (neolit): Bir kauçuk türüdür. Kösele fiyatlarının yüksek olması ve de kösele
tabanların kolayca aşınmasından ötürü bu malzeme köseleye alternatif olarak
kullanılmaktadır. Bu yüzden halk arasında ‘suni kösele’ olarak bilinir. Aşınma dayanımı
yüksek olan bu malzemelerin kayma direnci düşük olduğundan yazlık ayakkabılar için tercih
edilmektedir.

Resim 1.7: Zenne ve merdane jurdan taban örnekleri
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Havuz taban : Tabanın yapışma alanını artırarak, sayaya daha güçlü yapışmasını
sağlamak için kullanılır (Resim 1.8).

Resim 1.8: Hazır havuz taban

Poliüretan (PU): Poliüretan tabanlarının iç yapıları gözenekli süngerimsi bir
yapıdadır. Bu yüzden özgül ağırlıkları oldukça düşüktür. Bu özelliklerinden dolayı kalın
yapılı veya dolgulu tabanlarda rahatlıkla kullanılabilir. Poliüretan tabanlar hafif olmalarının
yanı sıra yüksek kayma dirençlerinden dolayı ayakkabıcılıkta çokça kullanılmaktadır.

a

b
Resim 1.9: Plastik taban

PVC: Yaklaşık 170–180ºC civarında eriyen PVC çokça kullanım alanı olan bir plastik
türüdür. Ayakkabı taban malzemesi olarak büyük oranda kullanılmakta olan PVC diğer
taban malzemelerine göre oldukça ucuzdur.
PVC tabanlar sert ve kırılgan oluşlarından dolayı ve de düşük kayma direnci
özelliğinden dolayı kışlık ayakkabılarda tercih edilmemektedir. Düşük maliyetleri nedeniyle
yazlık olarak kullanılacak ucuz ayakkabı yapımında çokça tercih edilmektedir.
EVA: Ayakkabıcılıkta EVA diye bilinen bu malzemenin tam adı Etilen Vinil
Asetat’tır. Kauçuksu hafif bir plastik türüdür. Bu malzemenin iç yapısı gözenekli süngerimsi
bir özelliktedir. En üstün özelliği düşük yoğunluğu olan bu malzemelerin aşınma direnci
düşük olduğundan kullanım alanları oldukça sınırlıdır. Genellikle terlik üreticileri bu
malzemeyi taban yapımında kullanmaktadır.
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Resim 1.10: EVA

TPR: Doğal kauçuğun pahalı olmasından ve de mekaniksel özelliklerinin zayıf
olmasından ötürü bazı kimyasal maddelerle karıştırılarak yapay kauçuk türleri elde
edilmektedir. Tabanlardan istenen özelliklere göre bu malzemeler kullanılarak taban üretimi
yapılmaktadır.
Poliüretan tabanların ve EVA tabanların iç yapıları gözenekli süngerimsi bir
şekildedir. Çizim yaparken B serisi kalemler kullanılarak hafif ve yumuşak etki verilebilir.
Genellikle PVC ve termoplastik tabanlar birbirlerine benzeyen malzemelerdir. PVC ve
kauçuk tabanlar diğer tabanlara göre daha ağırdır. Poliüretan tabanlar diğerlerine göre daha
hafiftir. EVA tabanlar ise en hafif tabanlardır. Çizim yaparken bu yumuşak veya sert etkileri
H, HB ve B serisinden kalemlerle vermek gerekir.

Resim 1.11: Yapay taban örnekleri
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1.3. Ayakkabıya Göre Taban Model Grupları
1.3.1. Çocuk Ayakkabıları (Köten)


Bebe (patik): Tabanı düz bebek giyim ayakkabısı (16-18 numara)

Resim 1.12 : Bebe ayakkabısı



İlk adım: İç tabanı ortopedik, kamarada dolgu malzemeli iç destek olan bebek
ayakkabısı

Resim 1.13: Bebek ayakkabısı



Resim 1.14: Bebek terliği

Çocuk ayakkabısı: (18-27 numara)
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Resim 1.15 : Çocuk ayakkabısı



Panduf: Yumuşak malzemeli çocuk ev ayakkabısıdır. Tabanı iç destekli
ortopedik olmalıdır.

Resim 1.16: Panduf modeli

1.3.2. Filet


Genç kız ayakkabısı ( 28-35 numara )
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Resim 1.17 : Genç kız ayakkabı örnekleri

1.3.3. Garson Boy (35–39 Numara)


Genç erkek ayakkabısı. Erkek çocuklarda ayak büyümesi 17 yaşında, kız
çocuklarda 15 yaşında biter.

1.3.4. Bayan Ayakkabıları ( Zenne-34-41 Numara)


Gova: Klasik, her zaman giyilebilen bir bayan ayakkabısıdır. Modası
geçmeyen, rahat, basit, sade ve düz yapılı, ayağı çok iyi saran bir ayakkabıdır.
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Resim 1.18: Gova ayakkabı modeli



Sandalet: Sayanın ön ve arka kısımları açık, bant, biye veya şerit kullanılan
yazlık ayakkabılardır.

Resim 1.19: Sandalet modeli
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Spor: İnsanların yaptıkları spor dallarına uygun olarak giydikleri rahatlığı ve
esnekliği sağlayan ayakkabı türüdür. Spor ayakkabı taban özellikleri, spor dalına
göre değişkenlik gösterir (Resim 1.29).

Resim 1.20: Spor ayakkabı modeli ve tabanı



Çizme: Kış şartlarına uygun saya ve taban malzemeleri kalın, dayanıklı
malzemelerden yapılan kışlık ayakkabı çeşididir. Ayağı bacak ile birlikte örten,
koncu baldıra hatta diz kapağına kadar çıkan, koncu yüksek olan ayakkabı
çeşidine çizme denir. Çizme tabanı, kış şartlarına uygun kalın ve dayanıklı lastik
taban olmalıdır.
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Resim 1.21: Çizme modeli

1.3.5. Erkek Ayakkabıları (Merdane 39-46 numara)


Derby (gibson): Gambanın yüz üzerine bindirildiği ayakkabı modelidir.

Resim 1.22: Derby ayakkabı modeli
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Françesina (oxfort-çarık): Yüzün gamba üzerine bindirildiği kapalı bir
modeldir. Bu modele dünya ayakkabıcılık dilinde oxfort, ülkemizde ise çarık
modeli denmektedir.

Resim 1.23: Françesina (oxfort) ayakkabı modeli



Makosen : Ayna elemanı yüzün üzerine kenarlarından dikişli olan rahat, pratik
bir modeldir.

Resim 1.24: Makosen ayakkabı modeli
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Loafer: Rahat, klasik yürüyüş ayakkabılarıdır.

Resim 1.25 : Loafer modeli



Bot: Gambası yüksek olan kalın kışlık ayakkabı çeşididir. Botun koncu baldır
ortasına veya diz kapağının bir karış altına kadardır. Taban özellikleri kalın,
dayanıklı, su geçirmeyen ve lastik olmalıdır (Resim 1.26).

Resim 1.26: Bot modeli
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Rok: Ayakkabının yüz ve ayna kısımları el saraç dikişi ile birleştirilen, yüz
derisinin tabanın ökçe kısmı hariç her tarafını sardığı bir modeldir.

Resim 1.27: Rok ayakkabı modeli

1.4. Hedef Kitle





Pazar
Cinsiyet
Yaş
Sezon

Çizime başlamadan önce yaş, cinsiyet, pazar ve sezon özellikleri belirlenerek,
belirlenen hedef kitleye uygun modeller çizilmeli ve geliştirilmelidir.

1.5. Ölçü Alma Yöntem ve Teknikleri
1.5.1. Kullanılacak Araç ve Gereçler










Sezon modasına uygun kalıp
Kalıba ve modaya uygun taban
A4 boyutlarında resim kâğıtları
HB ve H serisinden kalemler
Yumuşak silgi
Kalemtıraş
Resim tahtası
Cetvel
Tamamlanan çalışmaları koymak için dosya
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1.5.2. Taban Bölümleri
Taban üç bölümden oluşur:





Pençe: Ayakkabının yere basan, burun ile milo başı arasındaki kısımdır.
Bel (kamara): Milo başı ile ökçe önüne kadar olan boşluk kısmıdır.
Ökçe altı: Ökçenin üstüne konulduğu bel ile tabanın arka kısmı arasındaki
bölümdür.

Şekil 1.1: Tabanın bölümleri

Ölçü alırken taban bölümlerini dikkate almak gerekir. Çizime başlamadan önce ön
orta çizgisi çizilir, referans noktaları belirlenir ve kâğıt üzerinde işaretlenir (Şekil 1.2).







Ön orta çizgisi çizilir.
Taban uzunluğu işaretlenir.
Pençe kısmı işaretlenir.
Bel kısmı işaretlenir.
Ökçe çakma noktası işaretlenir.
Milo başı noktaları işaretlenir.
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Şekil 1.2: Taban referans noktaları







Taban çevresinden çizilir.
Çizimin kontrolü yapılır (ölçülerin doğru alındığından emin olmak için).
Hataları varsa düzeltilir.
Son kontrol yapılır.

Şekil 1.3: Taban profil görüntüsü
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1.6. Taban Çizme Yöntem ve Teknikleri
1.6.1. Profilden Taban Çizimi
Etüt edilecek taban profilden göz hizasına yerleştirilir.

Resim 1.28: Tabanın profilden ve ön cepheden görünüşü














90˚ açı çizilir.(1)
Topuk yüksekliği işaretlenir.(2)
Arka yükseklik işaretlenir.(3)
Taban uzunluğu işaretlenir.(4)
Ökçe mesafesi çizilir.(5)
Taban bel kavisi çizilir.(6)
Taban ön bölümü (pençe) çizilir.(7)
Milo başı işaretlenir.(8)
Taban burun kalınlığı işaretlenir.(9)
Burun açısı çizilir.(10)
Taban çizimi tamamlanır.

Şekil 1.4: Profilden taban çizim aşamaları
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Çizimin kontrolü yapılır.
Hataları varsa düzeltilir.
İşaretler silinir.
Son kontrol yapılır.

Şekil 1.5: Profilden taban çizimi

1.6.2. Ön Cepheden Taban Çizimi
Kâğıdı dik konuma getirerek, alt taban bir destek yardımıyla göz hizasına yerleştirilir.

Resim 1.29: Tabanın ön cepheden ve profilden görünüşü
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Çizime başlamadan önce taban formunun karakteristik özellikleri ve şekli iyice
incelenmeli, model tanınmalıdır. Taban çizim aşamaları;









Ön ortası çizilir. (1)
Taban uzunluğu belirlenir.(2)
Ökçe altı ölçüsü alınır.(3)
Bel ölçüsü alınır.(4)
Pençe ölçüsü alınır.(5)
Dış milo başı noktası işaretlenir.(6)
İç milo başı noktası işaretlenir.(7)
Taban şekli kâğıda çevresinden çizilir( Şekil 1.6).

Şekil 1.6: Ön cepheden taban çizim aşamaları






Çizimin kontrolü yapılır.
Hataları varsa düzeltilir.
İşaretler silinir.
Son kontrol yapılır.
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Şekil 1.7: Ön cepheden taban çizimi

1.6.3. Üç Boyutlu Taban Çizimi
Etüt edilecek taban, yükseklik ve genişliğin yanı sıra derinliği de görecek şekilde
göz hizasına yerleştirilir.







Taban formu, derinliği de görecek şekilde yerleştirilir.
Referans noktaları işaretlenir.
Taban şekline göre açı ölçüsü değişir. Ölçü alarak açılar belirlenir.
Topuk yüksekliği işaretlenir.
Taban uzunluğu işaretlenir.
Ölçüler kâğıda aktarılır.
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Şekil 1.8: Ölçü alma





Taban tekniğe uygun çizilir.
Ölçü-oran alınarak taban bire bir etüt edilir.
Çizimin kontrolü yapılır.

Şekil 1.9: Üç boyutlu taban etüdü




Hataları varsa düzeltilir.
Kontrolü yapılır.

1.7. Sunum ve Eleştiri Yapma
Uygulamalar sınıf içerisinde sunularak, sözlü ve yazılı olarak eleştirisi yapılmadır.
Konunun olumlu ve olumsuz tarafları görüşülerek, fikirler dürüstçe ortaya konulmalı,
çalışmalar birbirleriyle karşılaştırılmalıdır. Konu bütün yönleriyle incelenerek, yazılı olarak
da değerlendirilmelidir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler



Kalıba uygun olan tabanı seçiniz.



Kalıbı yerleştiriniz.



Referans ökçe ve milo başı noktalarını
belirleyiniz.



Ölçüleri kâğıda aktarınız.
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 Çizime başlamadan önce araç
gereçlerinizi tam olarak hazır
bulundurunuz.
 Hedef kitleyi belirleyiniz.
 Dış tabanın kalıp ve ayakkabı
modeline uygun olmasına dikkat
ediniz.
 Ön cepheden çizim için, kâğıdı dik
konuma getiriniz.
 Profil ve üç boyutlu çizim için
kağıdı resim tahtasına enine
yerleştiriniz.
 Alt tabanı bir destek yardımıyla
göz hizasına yerleştiriniz.
 Taban formunun karakteristik
özelliklerini ve şeklini iyice
inceleyip, modeli tanıyınız.
 Dikkatli çalışınız.
 Taban bölümlerini dikkate alarak
referans noktalarını işaretleyiniz.
 Ön cepheden çizim için, ön orta
çizgisini çiziniz.
 Taban uzunluğunu ölçünüz.
 Taban ağız mesafesini ölçünüz.
 Pençe ölçüsünü alınız.
 Bel (kamara) ölçüsünü alınız.
 Ökçe altı ölçüsünü alınız.
 Milo başı noktalarını işaretleyiniz.
 Profil çizim için 90˚açı çiziniz.
 Üç boyutlu çizim için açıları
belirleyiniz.
 Topuk yüksekliğini işaretleyiniz.
 Arka yüksekliği işaretleyiniz.
 Taban uzunluğunu işaretleyiniz.
 Ökçe mesafesini çiziniz.
 Taban bel kavisini çiziniz.
 Taban ön bölümünü (pençe) çiziniz.
 Milo başını işaretleyiniz.
 Taban burun kalınlığını






Tabanı tekniğe uygun çiziniz.





Çizimin kontrolünü yapınız.



Çalışmaların sunumunu yapınız.









Eleştiri yapınız.
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işaretleyiniz.
Burun açısını çiziniz.
Ölçüleri işaretledikten sonra taban
şeklini kâğıda çevresinden çiziniz.
Ölçü-oran alarak tabanı bire bir etüt
ediniz.
Aldığınız ölçülerin doğruluğunu
kontrol ediniz.
Standart ölçüleri kontrol ediniz.
Çizimin kontrolünü yapınız.
Hataları varsa düzeltiniz.
Çalışmalarınızı sergileyerek
sunumunu yapınız.
Konunun olumlu ve olumsuz
taraflarını görüşerek sözlü
eleştirisini yapınız.
Konunun olumlu ve olumsuz
taraflarının yazılı olarak eleştirisini
yapınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME DEĞERLENDİRME
A. OBJEKTİF TEST (ÖLÇME SORULARI)
Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru (D) veya yanlış (Y) olarak değerlendiriniz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

(
(
(
(
(
(
(
8. (

)Ayakkabı saya ve taban olmak üzere iki bölümden oluşur.
)Taban modeli ayakkabı modeline göre değişiklik göstermez.
)Kalıba ve modele uygun taban seçilmelidir.
)Bel kısmı tabanın bölümlerinden biridir.
)Taban dört bölümden oluşur.
)Taban şekline göre açı ölçüleri değişmez.
)Üç boyutlu çizim, yükseklik ve genişliğin yanı sıra derinliği de görmemizi sağlar.
)Eleştiri yaparken konunun sadece olumsuz tarafları değerlendirilir.

DEĞERLENDİRME
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.
Tüm.sorulara doğru cevap verdiyseniz uygulama testine geçiniz.

B. UYGULAMALI TEST
Kalıba uygun profil, ön cepheden ve üç boyutlu taban modelleri çiziniz. Yaptığınız bu
uygulamaları aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Taban özelliklerini öğrendiniz mi?
Taban çeşitlerini öğrendiniz mi?
Ayakkabıya göre taban model gruplarını öğrendiniz mi?
Hedef kitleye ve kalıba uygun olan tabanı seçtiniz mi?
Profil çizim için tabanı göz hizasına yerleştirdiniz mi?
Referans noktalarını belirlediniz mi?

7.

Ölçüleri kâğıda aktardınız mı?

8.
9.
10.
11.

Topuk yüksekliğini işaretlediniz mi?
Arka yüksekliği işaretlediniz mi?
Taban uzunluğunu işaretlediniz mi?
Ökçe mesafesini çizdiniz mi?
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Evet

Hayır

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Taban bel kavisini çizdiniz mi?
Taban ön bölümünü (pençe) çizdiniz mi?
Milo başını işaretlediniz mi?
Taban burun kalınlığını işaretlediniz mi?
Profilden tabanı tekniğe uygun çizdiniz mi?
Ön cepheden taban çizimi için kâğıdı dik konuma
getirdiniz mi?
Alt tabanı bir destek yardımıyla göz hizasına
yerleştirdiniz mi?
Taban şeklini iyice incelediniz mi?
Referans noktaları ve standart ölçüleri belirlediniz mi?
Ölçüleri kâğıda aktardınız mı?
İç-dış milo başlarını işaretlediniz mi?
Ön cepheden tabanı tekniğe uygun çizdiniz mi?
Üç boyutlu çizim için tabanı, yükseklik ve genişliğin
yanı sıra derinliği de görecek şekilde göz hizasına
yerleştirdiniz mi?

25.

Referans noktaları ve standart ölçüleri işaretlediniz mi?

26.
27.
28.
29.
30.

Ölçüleri kâğıda aktardınız mı?
Ölçü alarak açıları belirlediniz mi?
Taban uzunluğunu işaretlediniz mi?
Topuk yüksekliğini işaretlediniz mi?
Üç boyutlu taban görünümünü tekniğe uygun çizdiniz
mi?
Çizimlerin kontrolünü yaptınız mı?
Hatalarını düzelttiniz mi?
Kontrolünü yaptınız mı?
Çalışmaların sunumunu yaptınız mı?
Eleştiri yaptınız mı?
Çalışmaları dosyaladınız mı?
Temiz ve özenli çalıştınız mı?
Zamanı iyi kullandınız mı?

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

DEĞERLENDİRME
Uygulamalı testteki cevaplarınızın hepsi “Evet” olmalıdır. Eğer “Hayır” cevabınız
varsa uygulamayı tekrar ediniz.
Tüm sorulara “Evet” dediyseniz diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında ölçülere ve
tekniğine uygun taban model araştırmaları yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:


Farklı yükseklik ve modellerdeki taban çeşitlerini araştırınız.



Değişik taban resimleri bularak, taban modellerini tanıyınız.



Mevcut tabanlardan yola çıkarak taban model araştırması yapınız.



Araştırmaları arkadaşlarınıza sunarak değerlendiriniz.

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

2. TABAN MODELİ ARAŞTIRMAK
2.1. Mevcut Taban Etüdü
Ayakkabının hangi sezon, ne zaman, nerede, nasıl kullanılacağı araştırılarak, cinsiyet
ve hangi yaş grubuna hitap edeceği tespit edilir. Mevcut seçilen tabanın model grubu
belirlenerek, ona uygun bir taban seçimi yapılır.
Seçilen taban göz hizasına yerleştirilir.
a

b
Resim 2.1: Mevcut zenne ayakkabı tabanı ( profil ve ön cephe görünüşü)

Mevcut taban hiçbir değişiklik yapmadan birebir etüt yapılır (Şekil 2.1).
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Şekil 2.1: Mevcut taban etüdü

2.1.1. Mevcut Modelden Eskizler (Araştırmalar)
Taban modeli araştırması yapılırken dikkat edilecek noktalar şunlardır:







Modaya uygunluk: Taban modeli araştırırken, modelin sezon modasına
uygun olmasına dikkat etmelidir. Bu yüzden tasarımcının, o yılın moda
ürünlerini araştırması, moda akımlarından haberdar olması gerekmektedir.
Üretilebilirlik: Tasarlanan model üretim tekniklerine uygun olmalı ve
üretilebilir nitelikte olmalıdır.
Yaratıcılık: Sanat insan çabasının, yeni yollar arama isteğinin, yaratıcı
düşüncenin bir ürünüdür. Yaratıcılık, bağımsız düşünebilme, kendini ifade
edebilme, yeniliklere açık olabilme ve yeni arayışlar içerisinde olabilmedir.
Estetik: Güzellik ve güzelliğin insan belleğindeki ve duygularındaki etkileridir.
Kullanılabilirlik: Model, ayak anatomisine uygun nitelikte olmalı, ayağı
rahatsız etmemelidir.

Mevcut taban çizimini yaptıktan sonra, küçük eskizler hâlinde çıplak taban
çizimlerinin üzerinde model araştırmaları yapılır. Bir modelden yola çıkarak, modelden
model geliştirerek, yaratıcı düşünce ile kalıbın kullanım alanına uygun, birçok taban model
araştırması yapılabilir (Şekil 2.1).
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Şekil 2.2: Taban model araştırmaları

Şekil 2.3 : Farklı taban modeli eskizleri

2.1.2. Modelleri Büyütmek
Eskiz çizimlerinden ayakkabı modeline uygun olarak seçilen taban modelleri, gerçek
ölçülerinde veya gerçek ölçülerine yakın büyütülerek çizilir. Büyütürken ölçü-orana, referans
noktalarına dikkat edilir. Gerekli düzeltmeler ve eklemeler yapılır. Kimlik bilgileri yazılır.


Ölçülere uygunluk: Çizim büyütülürken tabanın gerçek ölçülerinde
büyütülmelidir.
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Anatomik yapıya uygunluk: Ayaklar vücudun tüm dolaşım ve sinir sisteminin
merkezidir. Bu nedenle vücut sağlığıyla doğrudan alakalıdır. Ayağın altındaki
kavisler ayağın anatomik yapısını oluşturur. Doğru ve sağlıklı bir ayakkabı
seçimi için, ayakkabı tabanının da ayağın anatomik yapısına uygun olması
gerekir. Tasarımcı ayak anatomisini iyi bilmelidir. Ayak kemiklerini, ayak
hareketlerini bilmesi, üretimdeki hata riskini azaltır ve üretilen ayakkabı ayağı
rahatsız etmez. Bu nedenle tasarlanan model anatomik yapıya uygun olmalıdır.

Tasarımın fonksiyonel olması, ayağa doğru oturması gerekir. Ayakkabı tasarımcısının
ayak türleri hakkında da bilgi sahibi olması gerekmektedir.
Ayak şu unsurlardan oluşur:

Kemik yapısı

Kemik bağları

Kaslar

Sinirler

Deri
Düzeltmeler: Eskiz araştırmaları büyütülürken, çizim üzerinde gerekli düzeltmeler
yapılmalıdır. Çizim büyütüldükten sonra elimizde mevcut olan modaya uygun aksesuar ve
malzeme varsa ve modele uyuyorsa değişiklikler yapılabilir. Kullanılan ana ve yan
malzemeler, renkler birbirleriyle uyumlu bir bütünlük sağlamalıdır. Büyütülmüş model
üzerinde düzeltmeler, yeni eklemeler yapılarak, eskiz çizimi geliştirilebilir.
Farklı dikiş tekniklerinden modele en uygun olanı seçilerek uygulanmalıdır.

a
b
Şekil 2.4: Eskizlerden seçerek büyütülen taban tasarımı örnekleri
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2.1.3. Renklendirme Teknikleri
Işığın nesneye çarpmasıyla yansıyan ışınların niteliğine göre gözde oluşan duyumların
her birine renk denir. Renk tasarımın en önemli ögelerindendir. Çizgi ile yapılan tasarımlar,
renklendirilerek sonuçlandırılır. Renkler insanları etkilemiş ve estetik beğeni sağlamıştır.
Ayakkabıda kullanılan malzemelerin renk ve yapı olarak birbirleriyle uyumlu olmaları
gerekir.
Renkler, ana ve ara renkler olmak üzere ikiye ayrılır:



Ana Renkler






Kırmızı
Mavi
Sarı

Ara Renkler




Yeşil
Turuncu
Mor

Resim 2.3: Ana ve ara renkler

(Bakınız Temel Sanat Eğitimi modülü.)
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Şekil 2.4: Renklendirilmiş taban etüdü

2.1.4. Sunum
Çalışmalar sınıf içerisinde sunuma uygun olarak düzenlenmeli, görsel ve sözlü sunum
yapılmalıdır.

2.1.5. Dosyalama
Bütün çalışmalar dosyalanmalı, arşiv hâline getirilerek muhafaza edilmelidir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler
 Ayakkabının kullanım alanını, hangi
yaş ve cinsiyete hitap edeceğini, pazarı
ve hangi sezonda kullanılacağını
belirleyiniz.

 Hedef kitleyi belirleyiniz.
 Seçilen tabanı göz hizasına yerleştiriniz.
 Etüt ediniz.
 Etüt edilen tabandan yola çıkarak, yeni
taban modellerini araştırınız.

 Araştırmalardan uygun olanları seçiniz.

 Seçilen modelleri tekniğine uygun
büyütünüz.

 Çizime başlamadan önce araç
gereçlerinizi tam olarak hazır
bulundurunuz.
 Modaya uygun olmasına,
 Üretilebilir nitelikte olmasına,
 Yaratıcı olmasına,
 Estetik olmasına
 Kullanılabilir nitelikte olmasına dikkat
ediniz.
 Ölçülere ve anatomik yapıya uygun
olmasına dikkat ediniz.
 Gerekli düzeltmeleri yapınız.
 Büyütürken kullanılan dikiş
tekniklerini gösteriniz.
 Kullanılan ana malzemeleri çizim
üzerinde belirtiniz.
 Kullanılan yan malzemeleri çizim
üzerinde belirtiniz.
 Kimlik bilgilerini yazınız.

 Gerekli düzeltmeleri yapınız.

 Doğruluğundan emin olunuz.

 Renklendiriniz.

 Renkleri uyumlu kullanınız.

 Çalışmaların sunumunu yapınız.
Çalışmalarınızı dosyalayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
A. OBJEKTİF TEST (ÖLÇME SORULARI)
Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru (D) veya yanlış (Y) olarak değerlendiriniz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

( ) Etüt, hiçbir değişiklik yapmadan obje çizimi yapmaktır.
( ) Ayakkabı taban modelini çizmeden önce, kalıp modelini belirlemek gerekir.
( ) Tasarımcı ayak anatomisini bilmek zorunda değildir.
( ) Ayakkabıda kullanılan malzemeler renk ve yapı olarak birbirleriyle uyumlu
olmalıdır.
( ) Sezon özelliklerine göre taban modelleri değişkenlik gösterir.
( ) Ayakkabı ve bot tabanları aynı standart ölçüye sahiptir.
( ) Modellerin sezon modasına uygun olması yeterlidir.
( ) Bir modelden yola çıkarak, modelden model geliştirilebilir.

DEĞERLENDİRME
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.
Tüm.sorulara doğru cevap verdiyseniz uygulama testine geçiniz.
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B. UYGULAMALI TEST
Mevcut modelden taban eskizi yaparak, renklendiriniz, dosyalayarak sunumunu
yapınız. Yaptığınız bu uygulamayı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.

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

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Hedef kitleyi belirlediniz mi?
Seçilen tabanı göz hizasına yerleştirdiniz mi?
Yeni taban modellerini araştırdınız mı?
Eskizlerden uygun olanları seçtiniz mi?
Seçilen modelleri tekniğine uygun büyüttünüz mü?
Gerekli düzeltmeleri yaptınız mı?
Renklendirdiniz mi?
Çalışmaların sunumunu yaptınız mı?
Dosyaladınız mı?
1Kontrolünü yaptınız mı?
Hataları düzelttiniz mi?
Çalışmaların sunumunu yaptınız mı?
Eleştiri yaptınız mı?
Temiz ve özenli çalıştınız mı?
Zamanı iyi kullandınız mı?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Uygulamalı testteki cevaplarınızın hepsi “Evet” olmalıdır. Eğer “Hayır” cevabınız
varsa uygulamayı tekrar ediniz.
Tüm sorulara “Evet” cevabını verdiyseniz diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
AMAÇ
Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında ölçülere ve
tekniğine uygun taban modelleri geliştirebileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:


Farklı model gruplarının, farklı yükseklik ve biçimlerde taban modellerini
çiziniz.



Farklı modellerde taban resimleri bularak taban modellerini inceleyiniz.



Mevcut tabanlardan yola çıkarak çizilen taban modellerinden, araştırmalar
yaparak geliştiriniz.



Çizimleri sunarak arkadaşlarınızla değerlendiriniz.

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

3. TABAN MODELİ GELİŞTİRMEK
3.1. Taban Modeli Tasarlamak
3.1.1. Kullanılacak Ana ve Yan Malzemeye Göre Özgün Taban Tasarımı





Kalıba uygun tasarım (Şekil 3.1)
Malzemeye uygun tasarım
Aksesuara uygun tasarım (deri kaplama, toka, vardola, zımba, havuz taban vb.)
Modele uygun tasarım
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Şekil 3.1:.Kullanılan kalıba göre taban tasarımı

Şekil 3.2: Kullanılan aksesuara göre taban tasarımı

Şekil 3.3: Modele uygun taban tasarımı
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3.1.2. Doğal ve Yapay Obje Etütlerinden Özgün Taban Tasarımı
Her tür resim için en güzel esin kaynağı doğadır. Doğada bulunan canlı-cansız bütün
her şey doğal kaynakları oluşturur. Tasarımda ve her tür süsleyici unsurlarda doğal kaynaklar
doku ve renkleriyle esin kaynağı olmuşlardır.
Yapay kaynaklar ise; insanın yaratıcı gücü ile, çevresinde gördüklerini çok iyi
değerlendirerek, kendi yaptığı eşyaların biçimlerini süsleme tasarımında kullanmasıyla
ortaya çıkmıştır. İnsan elinden çıkan her türlü obje yapay kaynakları oluşturur.






Sadeleştirme
Soyutlama
Deformasyon
Yorumlama

Renklendirme: Yapılan yorumlar doku etkisini en iyi verebilecek boyama

tekniği kullanılarak renklendirilir.

Sunum: Sunuş çizimleri, ayakkabı koleksiyonlarını alıcılara sunmak için
kullanılır. Sunum, tasarım için seçilen malzemelerin özelliklerini doğru ve net
bir biçimde sergilemektir.
 Dosyalama (arşivleme): Çalışmalar dosyalanarak arşive kaldırılır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler
 Çizime başlamadan önce araç
gereçlerinizi tam olarak hazır
bulundurunuz.

 Eskiz çiziniz.
 Modeli belirleyiniz.
 Kalıbı belirleyiniz.
 Tabanı belirleyiniz.
 Kalıba uygun taban modeli çiziniz.
 Model geliştiriniz.

 Dikkatli çalışınız.

 Uygun olan model grubunu belirleyiniz.
 Kontrolünü yapınız.
 Hataları düzeltiniz.

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

 Renklendiriniz.
 Çalışmaların sunumunu yapınız.

 Standart ölçüleri kontrol ediniz.

 Çalışmalarınızı dosyalayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME DEĞERLENDİRME
A. OBJEKTİF TEST (ÖLÇME SORULARI)
Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru (D) veya yanlış (Y) olarak değerlendiriniz.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

(
(
(
(
(
(
(
(

) Bebek ayakkabısı16-18 numara arası ayakkabılardır.
) Erkek çocuklarda ayak büyümesi 17 yaşında tamamlanır.
) Garsonların giydiği ayakkabı çeşidine garson ayakkabı modeli denir.
) Dünya ayakkabıcılık dilinde çarık modeline derby denilmektedir.
) Goncu yüksek olan ayakkabı çeşidine çizme denir.
) Kauçuk ve kösele taban etüdü yaparken B serisi kalemler kullanılmalıdır.
) EVA ve PU tabanları etüt ederken H serisi kalemler kullanılmalıdır.
) Yapay kaynaklar insan üretimidir.

DEĞERLENDİRME
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.
Tüm.sorulara doğru cevap verdiyseniz uygulama testine geçiniz.
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B. UYGULAMALI TEST
Hedef kitleye göre taban modelleri çiziniz ve model geliştiriniz. Yaptığınız bu
uygulamaları aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
1.
2.
3.

Eskiz çizdiniz mi?
Modeli belirleyiniz.
Kalıbı belirlediniz mi?

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tabanı belirlediniz mi?
Kalıba uygun taban modeli çizdiniz mi?
Model geliştirdiniz mi?
Uygun olan model grubunu belirlediniz mi?
Kontrolünü yaptınız mı?
Hataları düzelttiniz mi?
Renklendirdiniz mi?
.Çalışmaların sunumunu yaptınız mı?
Eleştiri yaptınız mı?
Temiz ve özenli çalıştınız mı?
Zamanı iyi kullandınız mı?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Uygulamalı testteki cevaplarınızın hepsi “Evet” olmalıdır. Eğer “Hayır” cevabınız
varsa uygulamayı tekrar ediniz.
Tüm sorulara “Evet” dediyseniz diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
YETERLİK ÖLÇME
Seçtiğiniz hedef kitleye uygun taban modeli tasarlayınız ve model geliştiriniz.
Yaptığınız bu uygulamayı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Kalıba uygun olan tabanı doğru seçtiniz mi?
Referans ökçe ve milo başı noktalarını belirlediniz mi?
Modeli doğru analiz ettiniz mi?
Ölçüleri kâğıda doğru aktardınız mı?
Ölçülerin ve temel noktaların doğruluğunu kontrol ettiniz mi?
Tabanı tekniğe uygun çizdiniz mi?
Hataları düzelttiniz mi?
Kontrolünü yaptınız mı?
Çizimler istenilen nitelikte oldu mu?
Çalışmaların sunumunu yaptınız mı?
Eleştiri yaptınız mı?
Yeni taban modelleri araştırdınız mı?
Eskizlerden modeller seçtiniz mi?

Seçilen modelleri büyüttünüz mü?
Gerekli düzeltmeleri yaptınız mı?
Renklendirdiniz mi?
Çalışmaların sunumunu yaptınız mı?

Dosyaladınız mı?
Kontrolünü yaptınız mı?
Hataları düzelttiniz mi?
Uygulamaların doğruluğunu kontrol ettiniz mi?

Çalışmaların sunumunu yaptınız mı?
23. Eleştiri yaptınız mı?
24. Taban modelini belirlediniz mi?
25. Kalıba uygun taban modeli çizdiniz mi?
26. Model geliştirdiniz mi?
27. Uygun olan model grubunu belirlediniz mi?
28. Kontrolünü yaptınız mı?
29. Hataları düzelttiniz mi?
30. Çizimin kontrolünü yaptınız mı?
31. Çizimler istenilen nitelikte oldu mu?
32. Renklendirdiniz mi?
33. Çalışmaların sunumunu yaptınız mı?
34. Eleştiri yaptınız mı?
35. Temiz ve özenli çalıştınız mı?
36. Zamanı iyi kullandınız mı?
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Evet

Hayır

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

D
Y
D
D
Y
Y
D
Y

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

D
D
Y
D
D
Y
Y
D

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

D
D
Y
Y
D
Y
Y
D
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