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AYAKKABI TASARIM TEKNİKLERİ

Ayakkabı tasarımı yapmak ve kendi 
koleksiyonunu oluşturmak isteyenler, 
ayakkabı tasarım sürecinde izlemeniz 
gereken yolu biliyor musunuz?

Ayakkabının tarihçesinden üretimine 
kadar tüm süreçler hakkında bilgi 
sahip olacağınız program, deri çeşitleri, 
renk bilgisi, renk - malzeme ilişki 
konularında da bilgiler içeriyor.

PROGRAMI TAMAMLADIĞINIZDA

•  Ayak anatomisi ve ayakkabıda
   konstrüksiyon hakkında bilgi
   sahibi olacak
•  Ayakkabı çizim yöntemleri ve
   tekniklerini öğrenecek
•  Moodboard hazırlama
   prototip oluşturma ve üretime
   hazırlık süreçlerini öğrenecek
•  Koleksiyona ait bir adet
   ayakkabı prototipi oluşturacak
•  Koleksiyon sunumu hakkında
   bilgi sahibi olacaksınız

PROGRAM İÇERİĞİ

Ayakkabı Sektörü Hakkında Bilgi, 
Marka ve Ürün Analizi

•  Ayakkabının tarihçesi
•  Marka analizi 
•  Dünya markalarının kimlikleri ve
   müşteri kitleleri
•  Türkiye’de ayakkabı sektörü

Ayak Anatomisi ve Ayakkabıda 
Konstrüksiyon

•  Anatomi çizimi 
•  Farklı açılardan ayak çizimi
•  Farklı ökçe boyutlarına göre
   ayak çizimi
•  Oran-orantı, perspektif
•  Ayak formu çizimlerinden kalıp
   formu çizimlerine geçiş
•  Kalıp, ökçe, taban örnekleri
•  Farklı yüksekliklerden ve
   açılardan kalıp çizimi
•  Kullanılan terimlerin anlatımı
   (basma noktası-milo-kontrpiye vb.)

Malzeme Tanımı ve Malzeme 
Renk İlişkisi

•  Deri çeşitleri
•  Renk bilgisi ve malzeme-renk
   ilişkisi
•  Deri baskısı teknikleri (taş baskı,
   lazer, nakış, aplike, perfore, sıcak
   kalıp baskı, serigrafi)  

M O D A  T A S A R I M I



Ayakkabı Modelleri ve Teknik Çizim 
Yöntemleri

•  Ayakkabı modelleri hakkında
   genel bilgi
•  Oxford, derby, feta, mule,
   mary jane, chelsea vb. ayakkabı
   modelleri
•  Ayakkabı çizim yöntemleri
   hakkında genel bilgi
•  3D çizim , illustrasyon, exploted
   çizim, kalıp üzerinde çizim
   görselleri gösterimi
•  Farklı ayakkabı modellerine
   yönelik çizim denemeleri
•  Eskiz çizim çalışmaları
•  Teknik çizim çalışmaları

Koleksiyon Tema Örgüsü ve 
Süreçlerinin Oluşumu

•  Araştırma ve konsept geliştirme
•  Seçilen temaya dair bilgi
   toplama
•  Trend analizleri
•  Araştırma kitabı
•  Renk paleti seçimi
•  Araştıma değerlendirme
   metotları
•  Moodboard anlatımı ve içeriği
   (geleneksel ve dijital
   yöntemlerin tanıtımı)
•  Renk, malzeme ve detayların
   moodboard ile birleşimi
•  Koleksiyon araştırma çizimleri
   ve eskiz

Süre

3 ay (72 saat)

Gün ve Saat

Pazartesi ve Çarşamba
18:30 – 21:30

Program Dili

Türkçe

Prototip Oluşturma ve Sunum

Katılımcılar, temaları 
doğrultusunda tasarladıkları 
ayakkabının prototipini yapar ve 
bu prototipe uygun koleksiyon 
oluşturur. Bu koleksiyon çizimlerini 
prototiple birlikte eğitmenlerine 
sunar.

•  Üretim ve takibi
•  Sunum ve değerlendirme

Başvuru ve Kayıt 

Katılımcılar mülakatla seçilir.
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