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Bu tezin ilk bölümünde! Türk hazar giyim sektörünün önemi,
ihracatı

üretimi,

bölümünde,

hazır

ithalatı

giyim

ile ilgili genel bilgiler

işletmelerinde

giysi

verilmiştir.

tasarınu

sürecind~ yapılan işlemler, tasarımı oluşturan

tasanm

tasarımında

uyulması

bölümünde ise
üzerinde
moda

ve

gereken prensipler

tasarım

durulmuş, tanımı
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giyim

ve

çeşitli

ilişkilendirilcrek,

tasarımcısının

yeri ve görevleri

işletmelerinde

uygulanan

ayrıntılı

araştırma

Tezin üçüncü

tasarımcısı

tasarımı

olarak ele

alınmış.

elemanlar ve giysi

yönleriyle moda olgusu
giysi

Tczin ikinci

süreci ele

açıklanmışnr.

sürecinde moda ve moda

yapısı,

konuları

açıklanmış,

sürecinde

moda

alınmıştır. Hazır

yöntemi sonucuoda elde edilen

giyim

bilgil~r,

tezin bulgular bölümünde çizelgeler halinde sunulmuştur . Bu bilgHer ile tezin
kaynak

taraması

ve önerilerde

bölümündeki bilgiler karşılaştırılarak tezin sonucu

yazılmış

bulunulmuştur.
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In the first part of this thesis, general information about the importance.
structure, production, export and import of Turkish ready to wear sector is
presented. In the second part, the process of dothes design in ready to \\ear
companics is examined, the steps of the design process, design elements and
the principles of clothes design are explained. In the third part, fashion and
fashion designer in the design process are emphasized, the concept of fashion
and its dcfinition are explained. Besides, while fashion and clothing are
connccted, the role and duties of fashion dcsigner are examined elaborately
in the process of clothes design. The information that's taken from the result
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TEŞEKKÜR
Hazır

giyim sektörü üretimi, yarattığı

istihd:ım,

ihracatı

pazar olanaklan ve

ile Türkiye ekonomisinin önemli sektörüdür.
Çağımızda

küreselleşme süreciyle birlikte dünya ekonomisi

yeni bir

yapılanma dönemine girmiştir. Bu dönemde uh.:.slararası ticarette ve finansal
ilişkilerde yaşanarı değişim ve ticaretin serbestleşmesi

her geçen gün

artırmaktadır.

iç ve

dış pazarda rekabeti

Mevcut rekabetten Türkiye üretimi ve

ihracatının

lokomotifi olan hazır giyim sektörü de etkilenmektedİr.
Türk

Hazır

Giyim Sektöriinün, iç ve

uzun vadede ülke ekonomisi içerisindeki

dış

pazarda rekabet gücü

başansıru

kazanması,

sürdürmesi ve yüksek kazanç

elde edebilmesi, ürün tasarımına verilen öneme, tasanmla katma değer ve farklılık
yaratılmasına bağlıdır.Bu

nedenle sektörün özgün,

işlevsel

ve

çağdaş

ürünler

tasariayabilen moda tasanmcılanna ihtiyacı vardır.
Bu araştmna Türk
çalışmalannın

için ürün

ve moda

tasarımının

hazırlanmış

ve

Hazır Giyim Sektörü İşletmelerindeki ürün tasarımı

tasarımcısının

ve moda

sınırlılıkları

mevcut durumunu ortaya koymak. sektör

tasarımcısının

önemini vurgulamak

çerçevesinde amaçlarına

amacıyla

ulaşmıştır.

Bu araştırmanın yürütülmesinde sonsuz sabrı, bilgisi ve eleştirileriyle
rehberliği için danışmanım ve değerli hocam Sayın Yard. Doç. Dr Sıdıka

BİLGEN'e, hazır giyim işletmerinde ilgili kişilerle görüşmemde referans sağlayan

hocam Sayın Yard. Doç. Ferhan BİLGİN' e, araştırma ile ilgili verileri elde
etmemde beni kabul eden ve yardımcı olan tüm kişi ve kuruluşlara, beni bu
günlere ulaştıran, maddi, manevi destekleri ve sevgileriyle her zaman yammda
olan çok değerli aileme teşekkür ederim.
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ı. GiRiş
Hazır giyim sektörü, tekstil sektörünün di~ey enr~grasyonunun son halkasım
oluşturan. elyaftan başlayarak tüketicisinin k.-ullanabile.:eği ürün haline dönüştüren

birimalat

dalıdır

[1] .

Türkiye imalat Sanayisi içerisinde hazır giyim sektörü.

Gsrvrn,

istihdam.

ıhracat,üretim, pazar imkanlan ve Türkiye ekonomisine sağladığı katkı açısından

lokomotif sektör durumundadır [2].
20.

yüzyılla

birlikte dünya ekonomisi sanayi Ye

ıicareue

yeni bir döneme

gim1iştir. Ticari sınır]ann ekonomik anlamda ortad:ın kalktığı. küresel, ve bölgesel
blitünleşmelerle
serbestleştiği

ve

ülkelerin
dünyanın

her

geçen

tek bir pazar haline

ve dış pazarda rekabet her geçen gün
2005
pazarda

yılında

gün

birbirine

geldiğj küreselleşme

anmaktadır

dünya ticaretinde koralann

dengeleıin değiştiği

yaklaştığı,

ticaretin

sürecinde iç

[3] .
kalkmasıyla

birlikte iç ve

dış

çok özel ve zor bir döneme girilecektir. Ticarene

rekabetin daha çok artacağı bu dönemde mevcut durumdan Türkiye ekonomisinin
önemli sektörü hazır giyim sektörü de etk.ilenecektir [4].
Dünya ticaretinde kotalann

kalkmasıyla

birlikte özellikle ihracatta Türk

Hazır

Giyim Sektörü, Amerika ve Avrupa pazanndaki

işçilik

ve ucuz hammadde

aynı

dolayısıyla

avantajiann hatta daha

ucuz ürün ile

fazlasının

Uzak

rakipleıine

avantajlı

Doğu, Doğu

göre ucuz

olarak görünse de
Avrupa ve Afrika

Ülkeleri giyim sektörlerinde bulunması Türk Hazır Giyim Sektörünün karşı
karşıya kalacağı

zor durumu göstermektedir [5].

Bu zor durumun yarattığı dezavantajlarakarşılık Türk Hazır Giyim Sektörü,
hazırda kurulu

işletmelerinin

olması,

hammadde bakımmdan dışa bağ1mlı

olmaması, yetişmiş ve yetişmekte olan işgücünün varlığı, sekrörle ilgili üretim

kültürünün yerleşmiş olması gibi nedenlerle Türkiye Ekonomisj için önemli roller
üstTenebilecek bir poı:ansiyele sahiptir [6].
Bu potansiyelin değerlendirilebilmesi, mevcut

ve gelecekteki piyasa

koşullan içerisinde iç ve dış pazarda sektörün başansının devam edebilmesi,
işletmelerin markalarını oluşturabilmeleri ve rekabet gücü kazanabilmeleıi .için

tasanmJa katma değer, farldılık yaratmalan ve tasarımla rekabet etmeleri
gerekmektedir [7].

Rakiplerinden

farklı

\':\rlıkJarım

sürdürme

rnsanındır"

[8].
alanında olduğu
kişileıin

disiplinlerden gelen

karmaşık

Ayrıca

bir süreçtir.

ürünlerin ortaya

işletm~kıin

yaratmayan

yegane anahran ise

gibi giyim endüstrisi için giysi
ve çok

bu süreç,

sayıda

tasanmı

etkenin iç içe

değişik kişi

sonuçta

bir düzen içerisinde

[9].

tasaıım

süreci

tasarım

içerisinde,

sürecini

organize edebilen.

gereksinimiere uygun çözümler üretebilen, bilimsel

araştırmalara dayalı

değerlere

tasarım

sahip

dn

bulunduğu

kesimleıin

ve

çıkmasına katkıda bulunduğu karmaşık

gerçekleşmektedir

Bu

farklıhk

şansı bulunmamaktadır. ~'Farklı olmanın

Endüstrinin her
farklı

olmayan, ürünlelinden

işlevsel,

özgün,

çağdaş

niteliklerde

uygulama becerisine sahip moda tasanmcılanna ihtiyaç

ve estetik

yapan ve bu

duyulmaktadır

r:ısanmı

[LO].

Bu araştırma Türk Hazır Giyim İşletmelerinde ürün tasanrnı stireci

\' e

bu

stireç jçerisinde moda tasanmcısının mevcut durumunu ortaya koyarak, tasanm ve
tasarımemın

öneminj vurgulamak

araştırmanın, hazır

giyim

amacıyla hazırlanmıştır.

işlermelennin

tasanmla ilgili bölümlerde

öğrenim

öğrencılere,

yapan

diğer araştırmacılara

bilgiyi

verınede yararlı olabileceği dtişüntilrnektedir.

bu

giyim ve

benzer konuda

araştırma

ve konu ile ilgilenen herkese ihtiyaç duyabilecekleri

Konu ile ilgili kaynaklarda giysi
eş anlamlı

bağlamda

çahşanlanna,

ilgili yönetici ve

gören

Bu

tasanıncısı

ve moda

olarak kullanıldığı için bu araştırmada da eş

tasarımcısı

kavramlan

anlamlı kullanılmıştır.

SAYILTILAR
ı.

Seçilen

araştırma

yöntemi.

araştırmanın amacına.

konusuna ve problemin

çözümüne uygundur.
2.

Hazırlanan

anket formunda yer alun

çözümünde elde edilecek verilerin

sorular,

toplanmasında

araştırma

probleminin

yeterlidir.

SINIRLILIKLAR
ı.

Araştınnada

elde edilen bulgular anket formunda yer alan sorular ve bu

sorulara verilen cevaptarla sınırlıdır.
2. Bu

araştırmanın

örnekiemi orta ve büyük ölçekli

sınırlıdır.

2

hazır

giyim

işletmeleri

ile

1.1. Türk Hazır Giyim Sektörü
Bu bölümde, hazır giyimin t:ınımı, Türk hazır giyim sektörünün önemi.
yapısı.

üretimi. ihracatı ve ith::ılatı konulan yer almaktadır.

1.1.1. Hazır Giyimin Tanımı
Hazır

giyim, "istatistiki verilerden

alınarak

esas

seri haJde üretilen ve

Kişinin

tümüdür.

yararlanılarak

alıcının

ölçülerine göre
diktireceği

hangi modeli kime ve kaça

görüp

beğenme,

giyim

sanatıdır" şeklinde tanımlanmakradır.(ll].

İnsanJann
ayıramayacak
olanağını

deneme ve

kadar

ve

satılan

giyim eşyasının

probleminj yok

zamanda giyme zevkini ve

etmiş,

rahatlığıru vermiş

bir

giysi ihtiyacm1 seri üretimle karşılayan, bugünün provaya zaman

sağlayan

hazırlamınş

aynı

bulunan ortalama ölçüler

meşgul

sanayi

olan insam için kolay ve ucuz giyim elde etme

dalıdır

sat1şa sunulmuş

seıi

[12]. "Standart ölçülere göre

olarak

giyjm eşyası" olarak da tanımlanabilir [13].

1.1.2. Türk Hazır Giyim Sektörün ün Önemi
hazır

Türk
hazır

giyim sanayi Türkiye ekonomisinin

benimseiliği
hızlı

giyim sektörü Türkiye'nin geleneksel sektörlerindendiL Türk

bir

gelrruştir

gelişme göstermiş

büyüme modelinin

yılından 1990'1ı yıllara

kadar çok

ve ülke ekonomisinin en önemli sektörü haline

giyim sektörü, Türkiye için GSMH, istihdam, ihracat, üretim ve pazar

açısından

iç ve

dış

pazarda son derece önemlidir. 2002

giyim üretimi 143 bin ton olarak
2,617 trilyon TL olmuştur.
içerisindeki
milyon

1980

açık

[14].

Hazır

imkanlan

değişimler yaşadJğt

ve köklü

dışa

kişi

payı

Aynı yıl

istihdaiDJ ile

sektör ihracatının, Türkiye'nin toplam ihracatı

[ Sevim, www.igeme.org.tr].
uluslararası sırurlann

artan ticari ve finansal
doğru

gittiği

ekonomik düzene ayak
olabilmek

üretim değeri ise 1998 fiyatlan ile

Türkjye'nin en köklü ve en önemli sektörü olma

Bugün tüm dünya ülkeleri,

bütünleşmeye

haztr

%21.8, dünya hazır giyim ihracatı içerisinde payı %6 olmuş, ikj

özelliğini korumuştur

kalktığı,

gerçekleşrruş,

yılında

amacıyla

küreselleşme

uyduımak

ihracata

ilişkjler

dayalı

adı

ekonomik anlamda ortadan

sonucunda ülkelerin birbiriyle
veıilen

slireçte [15] mevcut

ve dünya ekonomisi içerisinde pay sahibi
büyüme modelilli seçmektedir. Bu
1'1(-; •
i..:_t..__.._

·c:-_
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bağlamda

ülkeler. ihracat sektörleri
ülke

içeıisinde

kalkınmasını sağlayacak

knlmu::,ını ·ağla\ acak
.....

o

rekabet gücü olan, yüksek gelir elde edilen.
değişen

ve

dünya ekonomik düzeninde ayakta

sektörlere öne:n H~rmektcdir.
sağlamasında

Türkiye'nin bu dünya düzenine uyum
lokomotif sektörü olan
güne
ve

hazır

hazır

ülke ekonomisinin

giyim sektörünün önemi büyüktür.

giyim endüstrisinin Türkiye ekonomisinde büyük önem

hızlı bır gelışme

göstennesinde sahip

olduğu bazı

Geçmişten

bu

kazanmasında

avamaJlnr etken

olmuştur.

Bu avantajlar [Knyao~lu ve diğerleri, sA]:
• Türkiye'de kaliteli h ammadde ve

geli şmiş

bir tekstil end üstrisinin

b u lunması:

Türkiye tekstil sektörü Türkiye sanayisi ve
ile birlikte öncü olma

özelliğine

endüstrisinin girdisini

giyim sektörü

sahipör. Türkiye tekstil sektörü önemli miktarda

işgücü

hammadde kaynaklanna.

ihracatında hazır

ve teknik bilgiye sahip

sağlamakrad1r.

Türk

tekstıl

sektörü

olmasıyla hazır

dünyanın

giyim

lO. ve AB"nin

I. tedarikçısi durumundadır [16]. Özellikle pamuk üretiminde Türkjye dünyada
altıncı sırada

hammadde::.i

yer alarak önemli bjr potansiyele sahiptir.

ol:ın

önemli tekstil

yünde de Türkiye önemli bir üreticidir. Yapay elyaf

hızla gelişmektedir.
katlanmasıyla.

Diğer

GAP projesi devreye
hazır

Türk

girdiğinde

üretimı

ise

pamuk üretiminin ikiye

giyim sektörünün hammadde

ihtıyacını karşılayan

tekstil sektörünün üretimi iki katına çıkacaktır. Böylece hazır giyim sektörü
ihtiyaç

duyduğu

karşıtayabilecektir

•

hammaddenin

tamamını

yurt içinden

[17].

Emek-yoğun

bir sanayi dalı ol ması :

Türkiye nüfusunun büyük bölümü gençlerden
olumlu

etkılerinden

bir tanesi genç ve

Genç ve dınamik işgüeti
Yapılan

ve daha ucuza

hazır

dınamik işgücü

oluşmaktadır.Bu

potansiyelinin

durumun

oluşmasıdır.

giyim üretiminde önemlidir.

bir araştırmada hazır giyim. mobilya, basım, taşıt araçlan imalat

sektörleri % 25-35 kadar 15-19 yaş grubu işgücü istihdam etmektedir [Kayaoğlu
ve diğerleri, s.6].
Hazır

giyim sanayi

değişen

moda ve tUketici talebine sUrekli uyum

sağlama

durumunda olmasından dolayı otomasyana tam olarak gidernemekle ve emekyoğun yapısını

daima korumaktadı r [1 8].
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• İhracat olanaklarının bulunması:
Ülkemizde yeni sanayiler k.-urulurken hangi sanayi dalın2. öncelik vetilmedir
sorusuna cevap olabilecek sanayiler, piyasa mekanizması içerisinde rekabet gücü
değeri

yüksek, katma

rahatlıkla

fazla ürün üretme potansiyeline sahip ,.e

ihracat

yapabilecek sanayi dallan olmalıdır. Bu tarife uyan sanayi dallannın ön sırasında
hazır

giyim sanayi gelmek'tedir [19].
Türk

hazır

giyim sektörü. yüksek katma

değer

işçi

elde edilen,

istihdam

oranlan yüksek ve ihracata dönük bir sanayi dıdıdır.Bunun yanı sıra Türkiye'nin
coğrafi

ihracatını kolay1aştıımaktadır.

konumu sektör

Bu nedenlerle

hazır

giyim

sek1örü ihracatta en çok teşvik gören sanayi dallanndan birisidir.
teşvik

Yatmm

belgelerinin sektörlere göre

dağıhrru incelendiğinde

sektörü içerisinde dokuma ve giyim sektörünün 2000

yılında

imalat

%7.2, 200l'de

9C 10.3. 2002'de %26.1, 2003'de %22.7 ile ilk sırada yer aldığı görülmektedir[20] .
İşletmelerinin %65 ihracat için kurulan Hazır Giyim sektörünün ihracat

olanaklan, kaliteli ve ucuz üretim, Türkiye'nin
ülkelerine

yaklnlığt

yolla:ı

ve dünya ticaret

teşviklerinin sağlanması

üzerinde

bulunması,

yıllardan 1990"lı yıllara

ucuz ve kaliteli hammadde ve puzara

yakınlık

gibi

kadar

avantajlannı

kullanarak ihracatta ve sektörel bazda büyümüştür [21]. 2000'li
gelindiğinde

devlet

Yapısı

Türk Hazır Giyim Sektörü, özellikle 1970.1i
işçilik,

konum itibariyle AB

gibi özellikler neticesinde fazladır.

1.1.3 Türk Hazı r Giyim Sektörünün

ucuz

coğrafi

yıllara

Türk hazır giyim sektörü. Türkiye ihracatırun yaklaşık %25'ini

gerçekleştiren,

toplam ihracattaki

büyüklükteki

işletme

ile

payı

%9 olan, 400 büyük 40 bin küçük ve ona

bir milyon

kişiye

istihdam

olanağı

sağlayan .

kapasitesinin %65'inden fazlası ihracata yönelik olarak kurulmuş, GSMH
içerisindeki payı %10 ve net döviz girdisi en yüksek olan sektör haline gelmiştir

[22] .
Türkiye ekonomisi ve imalat sanayinde önemli bir yeri olan sektörün,
üretimini gerçekleştiren işletmeler, teknoloj i, işgücü ve eğitim bakımından genel
yapısı

konu

başlıklan

halinde sırayla

açıklanacaktır.
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1.1.3.1 Üreti mi Gerçekleştiren İşletmeler
hazır

Türkiye

sımrlandınldığmda

giyim üretimi yapan

büyüklUk

bakımından

\'e küçük olarak üç gruba a) nl:n~~ti!d:r.

büyük. orta

belirlediği çalışan işçi sayılanna

KOSGEE'in

işletmeler

göre

işletmeleıin sınıflandınlm:ıst

şöyledir[23]:

•

~üçük

•

Orta büyüklükteki

•

Büyük ölçekli

Hnzır

ölçekli

i şletmeler

KOBİ'lerin

51-150 işçi

151 +i şçi

kemiğini

on::ı

küçük ve

büyüklUkteki

işletmeler

giyim sektöründe faaliyet gösteren 45 bin küçük Ye

işletme vardır.

kapanmış olmasına rağmen
Hazır

1-50 işçı

işletmeler

giyim sektörünlin bel

oluşturmaktadır. Hazır

büyükJük-re

işletmeler

Bu

işletmelerin bazılan

on:ı

son ekonomik kriz nedeni) le

kriz sonrası faaliyetlerine yeniden

giyim sektöründe üretirnin çok büyük bir

başlamışlardır

kısmını

[2-+].

gerçekleştiren

tasanm. marka oluşturma. finansman . yönetim ve personel politikası.

teknoloji.

::ır-ge .

(25]. Bu

sorunlannı aşınalanna yardımcı

kalite,

eğ.itım.

pazarlama ve ihracat gibi sorunlan
olmak

amacıyla

bulun:naktadı:

Türkiye

Sa:ıayi

\·e

Ticaret Bakanlığı bünyesinde KOSGEE kurulmuştur. İhracatta KOBİ'lere destek
amacıyla

1996

yılında yayınlanan

çerçevesinde l/200

arası işçi

gösteren ön firma ile
aşmamak beş

sayılı tebliğ

96/36

isUhdam eden ve

kalkınmada

ve 98/13

aynı

SDTŞ

teblih'i

dalındu

faaliyet

ortaklık payı

%20' yi

üretim

öncelikli yörelerde

firma bir araya gelerek

değişiklık

oluşturabilmektedir.

Türkiye'de

bugün 29 SDT$ faaliyet göstermektedir.Bunlann 9'u tekstil ve konfeksiyon
sektöründe çalışmaktadır [26-27].
KOBİ'lerin hazır

giyim sektörüne katkıları, sorunlannın çözümlenmesi ve

me\'CUt durumlarının iyi leştırilmesi yönündeki

çalışmalarla

daha du artacaktır.

1.1.3.2. Teknoloji

TUrk
egemen

hazır

olduğu

giyim sanayinde 1980

görülmektedir. 2000' 1i

korumaya devam etse de, 1980'li
giysilerin ve

eşyaların

yılına

y ıll arda

yıllardan

fabrikasyonu olarak

kadar

emek-yoğun

hala emek-

yoğun yapısını

sonra tekstil yüzeylerinden mamul
tanımlanan hazır

otomasyon, rekabet ve maliyet baskılanyla önem kazanmaya

6

yapının

giyim sektöründe

başlamıştır

[28] .

Son

yıllarda

araştımınl,lr

ramamen

) apılmasına

robo,l:.:::·!:ı çalış:ın konfeksi~un işletmeleri

karşın

değişen

st:::-ekli

konusunda

moö ,.e tüketici isteklerinin

etki sı yle orta~ açıkan üretimde es;:e;;:. ol:n:ı zorunluluğu . ..ı~ gul:ımalarda bütünü) le
vermemiş

otomasyona olanak

bdirli

işlemlerin

veımiştir

otomasyonuna izin

[Koçer ve diğerleıi, s. 121].
Hazır
zam:ındn
şunlardır

•

[ 29 -Koçer ve

özelliklcrinı

tespıt

süresıni

üretim

Model

yardımcı

işletmelerinde k.-ultanılan.

giyim

hatalan nı

'c

diğerleri.

kalıte)i anıran aynı

otomattardan

bazılan

çeşitli

modelin

farklı

görünlU. renk ve

!!örüntü efektleriYle koleksiyon

kumaş

hazırlamada

bilgisayar sistemleri.

•

Pasral planlan nı

•

Kumaş

serim

otomat~k olarak hazırlayan

oromatla.ı . k"Umaştaki

eden ve en az fire ile kesü:ı y~pılr::asını
•

azaltan

ve

s. 1:21]:

tasanınında kull~:-ulan

belirleyerek,

hızmı

üretim

Serim

sırasında

parçai2.ı .

bilgisayar sitemleri .

defolan. lazer okuyucu
sağlayan

bilgisayar sistemlen.

planına

pasta!

yardımıyla

uygun olarak otomatik

etiketleyen bilgisayarlı sistemler.
•

Kesim süresini

anıran bilgisayarlı

•

Manşet,

azaharı. işçilikten

tasarruf

sa~layan

\e kesim kalitesini

kesim araçlan.
cep, yaka gibi parçal2nn, dikime

hazırlık

ve standart üretimine

yönelik nümerik kontrollü otomatlar.
•

Ütü presleri, ambalajlama otomat lan.

Bu teknolojiler, üretim, zaman,
Ancak bu teknolojilerin

kullanımı

işgücü

ve kalitede venmlilik

büyük miktarlarda

fınansman

sağlamaktadır.

gerektirmektedir.

Büyük kısmı finansman sıkıntısı çeken KOBİ'lerden oluşan Türk hazır giyim
sekıörtinde

büyük

işletmeler

dışında

bu

otomartardan

sınırlı

şekilde

yararı anı lmaktadır.

ı. 1.3.3. Eğitim ve İşgücü
Hazır

olma

giyim sektörü

yapısı gereği diğer

özelliğini korumaktadır.

Bu nedenle

eğitimi , verimliliğin artırıl masında
verimliliğin artıniması

önem

sanayi dalianna göre

işgücünün değışen koşullara
taşımaktadır.

göre

Türkiye'de üretirnde

için seçilen yol genellikle makincyc
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emek-yoğun

yatınm

yapmak

olmuştur.

olan

Oysa üretimde ve

k:.ılitede ve ıimliliğin artııılabilmesi

):Hınm işgücüne yapılacak yarınmdır.

oıar.ıK tanıml:ınabılir
bağlamda

Bu

Hazır

Türk

yıllanndan başlayarak

olan nitelikli

yaklaşık

raporlar ve

sonuçlar ve özel sektörün
Eğitim

verilen önem, Türkiye

Ana Planı
eğitim

Ye teknik

kurslar ve

Bu plandan sonra bu güne kadar

iş

kanunlarla nitelikli

açılan meslekı

ihtiyacı

gücü

k:ırşı l anmaya

[31 ].
hazır

giyim sektörünün en basit

bakımından

m urkalaşma,

işqi~indcn

yapan

öğretimin

\e

gerekmektedir. Kendi

sağlan amaması

yetişmiş

en üst
nicelik

koleksi~onunu

uzman bir bdroyla

durumunda. özgün ürünler

rekabet gücü, ürün kalitesi, ürün

satış sonra sı

yönetim ve

işleri

çalışanlannın. eğitım

geliştirilmesi

mi.\mkündür[Bilgen, s.31]. Bunun

ıeslimat,

kurumlanndan uzmaniann

uygulamalardan sonra elde edilen

yaratarak üreten ve pazariayabilen bir sektör ancak

tasarlama,

Türkiye

göz önünde bul undurularak Mesleki ve Te\...11ik

düzey) öneticisine kadar her kadernede
nitelik

Cumhunyet Döneminde

kurumlan. okullar. üniversite ön lisans ve lisans programlan.

Türk tekstil ve

\'C

e;itim

Cumhuıiyeti'nın kuruluş

artmıştır.

eğitim

yıllık

on

i h tiyacı

hazırlanmıştır.

çıkanlan

çalışılmaktadır

)~!ınm

işgücünün yetiştirilmesinde,

iilkelerdeki mesleki ve teknik

hazırladığı

önemli

Giyim Sektörü ile birlikte Ltlm sektörlerin ihtiyaç

bu güne kadar giderek
ihtiyacı

Türkiye sektörlerinin
diğer

bu

::.sıl

[30].

duyduğu işgücünün eğirimine

\'e

yaklaşımla

En basit

için

güvenilirliği, zamanınd:.ı

hizmetler gibi hususlarda sektör güç durumda

kalacaktır.

1.1.~. T ürkiye Hazır Giyim Üretimi, İhracatı ve ithalatı

1998
bın

yılında.

ton, 2000

Türkiye'nin

yılında

değeri 2001 yılında
gerçekleşmiştir

hazır

giyim üretimi 242 bin ton. 1999

ise 243 bin rondur.

Ayrıca

2.515 trilyon TL, 2002

yılında 223

1998 fiyatlan ile tahmini üretim

yılında 2.617

trilyon TL olarak

( Çizelgc l.l.).

Çizelge Ll. Türkiye Hazı r Giyim Üretimi [32]
YILLA R
Üretim
M ikta rı/Değeri

1998
(1000 ton)

1999
(l000 ton)

2000
(1000 ton)

242

223

243

ÜRETiM
(•ı Tahmını,

1998 li ynıları ıle

8

2001'"
TL)

(Trılyon

2.515

2002·~

(Trilyon TL)

2.617

-

Türk hazır ~ivim
se~törü.. üreriminin bi.i\'Lik
bir kısmını ihrac etmektedir.
.)

Sek.1örün ilır::ıcatuki gelişimi özellikle 1980 sonrasında hız kazanmış ve ülke
önenıi

ihracatmdaki
1970

yılında 104

hazır

%1 'ini

gide:ek anmıştu.

giyim

milyon dolar o1an Türkiye hazır giyim \'e tekstil

ihracatı oluşmaktadır.

ülkelerine, %1 ABD'ye ,.e o/c--H ·ı

diğer

Bu

ihracatın

ülkelere

%58'i Avrupa

yapılmı ştır.

ihracatının
Topluluğu

Türkiye'nin ithal

ikameci politikayı terk edip dışa açık büyüme modelini benimsediği 1980 yılında
toplanı

ihracattakibüyük p2yı tekstil ,.e

hazır

giyim ihracatı

oluşturmuştur

[33].

1980 yılında ihrac2aaki hıziı bLyümeyle birlikte Türkiye tek taraflı ya da
ikili olarak kısıtlama (kma) an l aşmalan yapmaya mecbur kalmıştır. H::ızJT giyim
ürünlerinin
arasında

ihracatına

ihracat 9d68

önemJi ölçüde
oranında artanı.\.

kısHlama yapılmadığı

1980-85

yıllan

iki milyar seksen yedi milyon dolara

ulaşıruştır. Bu miktar içerisinde hazır giyimin payı o/o 36 olmuştur. İhracatın
dağılımı ise %.57 AB. %17 Arap ülkeleri. %5 ABD olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye'nin bu dönernde ihracatta önemli bir anış kaydettiği görülmektedir. 1986
yılına ge lindiğinde Türkiye kısıtlamalann etkisini yaşamaya başlamıştır. Birçok

kategoride AB tarafından başlatılan kısıtlamalara karşıhk bu ülke grubuna yönelik
ihracat sürekli

artmıştır. 1990"1ı yıliann başında

AB'ye tekstil ve

hazır

giyim

ihracatı 3,014 milyon dolan aşmış ve Türkiye topluluğun en büyük tedarikçisi

durumuna

gelmiştir

[Oktay. s.7].

Hazır giyim ihrac<!tında en önemli pazar %73'lük payla AB'dir. AB'ye

gerçekleştirilen hazır giyim ihracatı; 2000 yılında 4 .5 milyar dolar, 2001 yılında

4.6 milyar dolar ci vannda gerçekleşmiştir. 2002 yılında bu pazara gerçekJeştirilen
hazır giyim ihracatı

%21 gibi çok önemli bir oranda artarak 5.6 milyar dolara

yükselmiştir

W\\ ',. .igcmc.org.tr].

[Sevim,

Ülkeler bazında hazır giyim ihracatma bakıldığında ilk on ülke: Almanya,

İngiltere, ABD, Fransa, Hollanda, Belçika-Lüksemburg, Danimarka, İtalya, İsveç
ve İspanya'dır (Çizelge 1.2.).
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Çizelge l.2.Ülkeler İtibariyle Türkiye Hazır Giyin: İhraL::!rı (1000 Dolar) [32]
Ülkeler
Almanya

2000

1001

2.3.ı7,87.f

İngiltere

747,366
1,036,099
381.218
336,586
173.941
100.309
137.325
93,951
66.825
37.583
75,211

2.110,838
901,542
1,007,985
423.053
3-i0,896
174.467
129,338
145,367
9-+.851
69,561
79.695
75,211
20,455
57,229
64,061
18,287
45,699
22,879
40.569
20,333
338.743
6.280,629

ABD
ı Fransa
Hollanda
Belçika-Ltiksembur!!
1 Danimarka
1 İtal)·a
isveç
lsptınvn

l lstanbul Affi. Ser. Böl.
:\vusıurva

istanbul Trakya Ser.Böl.

5.2-ı

İsviçre

Libya
RusyaFed.

55.7-+3
53.123
45.654
90,378

Cez:.ıvir

41,872

İsrail

Kanada
1 Polonva
Di11er Ülkeler
TOPLAM

33.348
28,582
346,824
6,235,051

hazır

Türkiye

giyim ihracatmm büyi.:k

oluşturmaktadır. Hazır

giyim

civarında

yıllarda

iken, sonraki

seviyesinde

azalması, kadınlar

pantolon,

askılı

ihracatındaki

ihracatında

bu oran

gerçekleşmiştir. Hazır

ve

kız

tulum.

kısa

büyük aıtıştan

2001 ve 2003
incelendiğinde

ilk

sırada, ihracatı

1,473,729 bin dolar ve 2003

takım

2001

yılında

O~A

0~.3

ı 113.609

01.6
01.5

1 110.:!55

oı ...ı.

I93A96
ı 69.057

01.:!
0.9
0.9

ı 70.693

1 6.fAS7

o.s

1 54.-109
ı 53.062
1 5 1.~84

0.7
0.7
0 .7

l..ı6.76

0.6

ı 37.715

0.5

ı 417.009
1 7.652.326

05A
100.0

örme giyim
payı

942,086 bin dolar, 2002

1,288,141 bin dolar olarak
izlemiştir

eşyalan

l999'da %61

2002

yılında

örme ürünlerin

%57

payının

elbise. takJm. ceket. blazer. etek,

şanlardan oluşan

dokuma ürünlerin

[Sevim, www.ıgeme.org.tr).

Türkiye örme giyim ihracat oranlan
yılmda

1,184,825 bin dolar, 2002

2,058,399 bin dolar olarak

yılında

gerçekleşen

(Çizelge 1.3.).

LO

ihracatı

1,089,057 bin dolar ve 2003

kazak, süveter,

hırka,

yılında

gerçekleşen tişört,

fanila, atlet, korse gibi iç giyim eşyaJan yer almaktadır. Bu ürünleri,
yılında

ı

oı.s

ı !1.!.-..ı6

ihracatında

pantolon ve

arasında

1 -!-19.;9~
1 1SS.757
1 186.683
17S.623

düşüş göstermiş ,

kaynaklanmıştır

yıllan

ı -i9~.016

kısmmı

pay

31.6
16.5
15.6
06..+
05.5

ı Ll9 . .534

örme giyimin

giyim

çocukJan için

'2002 l}

~002

1 1 A1S.356
1 ı:'63.9SI

2001

yılmda

yelek gibi ürünler

Çizelge 1.3. Ürün Bazında Türkiye Önne Giyim İhraca[l (1000 Dolar) [32]

EJEJ
EJEJEJ
EJEJEJ
EJEJEJ

=L~=-l=.");=·0=i=========dı
t-101-Eri\~kler \'c! erkek çocuklar için pallolar, kabanlar,
..:~,ls uz .:-~ket ler. relerın!er_

aneraklar (kayak ceketi
.::ı..1ıll rilzgarlıkl:ır \'b. eşya (6103 pozisyonundakiler
r.riç).

ı: 10:!-K:ıdınl:ır 'e kız çocuklar için mantolar. kaba nlar.
;;-:ıısuz c~k~t!er.

pelerinler. anoraklar (kayak ceketleri

~ıh.ı!). n!zg:ırlıkl:ır. vb. eşya (610-ı pozisyonundakiler
:::mçl.

6103-Er!,~kler ve erkek çocuklar için takım elbiseler.

:.ıkımL~ . .:ekeıler. bl:ızerler. panıolonlar. askılı 'e ü~t ön
;.lfç:ısı \; !Jn ıuluml:ır. kısa pantolonlar ve şortlar (yuzme
:..:ıyafeti

hariç).

610-ı-K:ıdınlar \'e kız çocukl:ır için takım elbiseler,
:;ıkımb.r . .:eketler.

blazerler. etekler. p:ınıolon!ar.

'e üst ön p:ırçasııulum!:ı.r. kıs:ı pantolonlar ve

yüzme

askılı

şoruar

2001

8·891

l

2002

17,832

ll

2003

l

2 1,864

L--~~_ıı

74

23 ·029

34.4

75533

IOS.4 S
7

121.657

37 1.6 12

+13.275

629.965

58,775

kıyafeti harıç).

============================~

jj 76.247

6 i05-Erkekler \'e erkek çocuklar için gömlekler.

j66.350

6 106-K:ıdınl:lr '<e

EJEJEJ
BEJB

gömlek b!uzlar.

1163.046

'

kız çocuklar için bluzlar, gömlekler. ~EJ~ı
~ 163.505

6:0- -E:kekler 'e erkek çocuklar için külotlar. slipler.
gece gömlek leri, pıJ:ımalar, bomozlar ropdöşambrlar 'b. 83.079

~

94.997

98,696

30-ı.432

357,064

422Al 3

1.184,825

1.473,729

Bl

=6=1=1=0=·~=·J=z=akl=·=ar=.=su=··v=e=te=r=le=r.=h=ır=k=a=la=r.=}=
'e=le=k=le=r=v=b=.e=ş=y=a·=~'~=9=4"=-.=0=86==11 1.089,057

llı.288. l-U l

eşya.

6108-K:ıdınltır ve kız çocukJar için kombineıonlar, jüp

·.eya juponlar. s Jipler ve küloılar. gecelikler, pijamalar,
iizöz!er. bornozlar. sabahlıklar vb. eşya.

6109-Tişörıler,
fanılalar.
aLleller, kaşkorseler ve diğer iç
. .
(ö
)
gıyım e$~ ası

rme

2,058.399

B=e=b=e=kl=er::::::::ic;=in=g=i=y=im=eş,;y=a=sı=\=e=a=k=se=s=u:ı=r=lar=ı.==~'l=7=l=.5=7=4=~~~l=9=0=.7=1=3=~11 92.650

=6=1=1=1=·

6112-Spor.b)ak ve}üzmekıyafetleri.

1128.550

8 30

1134.719

1

11 57.171

=6=i=l=3-=5=9=0~=J.=5=9=06=.=5=9=0=7=p=o=zi=s=yo=n=la=n=n=d=ak=i=o=.r=m=e===~l,====~,~ÇI~
mensucattan yapılmış giyim eşyası.

L:.__]~

6114-Dığergı)ımeşyası.
1151.900
1150,393
11 55.793
=6=1=1=5-=K=u=·ıo=t=lu=ç=o=ra=p=l=ar=.=kı=s=a=v=e=uz=u=n=k=-o=n=ç=lu=ç=o=ra=p=la=r=.~EJEJEJ
soketler Cvaris çarapiarı dahil ve patik şeklinde

324.363

393,288

527.467

i

çorapl~n.

6116-Eldıvenler.
ll 280
ll 7l O
ll l ,295
';::6=1=1=7=-G=i=y=im=eş=y=a=sı=n=ın=d=i=ğe=r=a=ks=e=s=u=arl=ar=ı(=ör=m=e=)=,g=i=y=im::::::::il~~~22.665
1

l
1

eşyasının veya giyim eşyası aksesuarının parçaları.

~~~

TOPLA..\1

113.641,200 114.443,027 ll s.731.406 1

ll

Dokuma giyim
t:ıkım

gibi

elbise.

takım.

ihracatında e:ı

ceket. blazer. e:ek.

gıysiler almaktadır.

elbiseler,

takımlar,

bü) ük payı. kadınlar ve kız çocuklan için

Bu

ürü~~eri

ceketler,

p~ıtolon.

pantolon Ye

şonl::ır

erkekler ve erkek çocuklan için

takım

pa.ırolonlar

şortlar

ve

kısa

tulum.

gibi giysilerin

ihracatı

izlemektedir (Çizelgel.4.).
Çizelge I ..ı. Crünler Bazında Türk:~ e Dokuma Gi~im İhracatı (1000 Dolar) [32]

~ooı
JJ:ıoo2
112003
IJ
6:!01-Erkekler ve erkek çocuklar için pai:ol:ır. k:ıb:ınlı:ır, ı::JEJEJ

JIORDN ADI

ko ls uz ceketler, pelerinler, aneraklar rtizg1:"lıklar 'b. eş
{6203 pozisyonundakiler hariç)

6-L350

68.622

67 ,l 86

6202-Kadınlar ve kız çocuklar için marı::ı::!.:. kab~nlar. ~EJEJ

ı kolsuz ceketler. pelerinler. anaraklar rüzg:dıklar ,.b.

178,669

86,850

89,201

, eşya (620-ı pozisyonundakiler hariç)
J6203-Erkekler ve erkek çocuklar için takın elbıseler.
takımlar. ceketler. bıazerler. pantolonlar ,.e şarti .ı.:

1

~~===================================

620-ı-Kadınıar ve kız çocuklar içıo rakı::: ~:biseler.

ı

takımlar, ceket ler. blazerler. eıekler, pa:::~~onlar. askı lı

59-ı.tsı

IEJı
6.ooı ~~~
1
1ısY 4 ,j

~EJ
l.l78.656

1A95.696

1

1

Y

ı .n l.52S

ve Ust ön parçası olan tulumlar. kısa pa:ı<o!on ve şort

ll6205-Erkekler ve erkek çocuklar için göwlekler

ı ı 75.029

JI6206-Kadınlar ve kız çocuklar içın bluzJ2I. gömlekler
6207 -Erkekler ve erkek çocuklar için kı:ı:otlar. slıpler.

1

gece gömlekleri. pijamalar. bomozlar. ropcöşamb:lar
vb. eşya

6208-Kııdınlar ve kız çocuklar için korubinezonlar. jUp

11257.663

113-ı5.360

11

ı 72.82~ Jlı49,277 11268.976 Jl
~EJt=J

BBEJ
7 ~ . 1 05

veya jUponlar, s tipler ve kUIOLlar, gecelikler, pijamalar, 1ı 88,666
Jizözler, bornozlar, sabahlıklar vb. eşya

67.211

6:!,37 1

183.437

ı 94.174

16209-Bebekler için giyim eşyası ve a~:.uarları

ı..ı.845
ll 17.234
llı9.570
]1
;::16=2=1=0-=5=60=2=.=5=60=3==.=5=9=06==ve==59=0=7=p=o=zi=s=yo=:ı=la=n=n=da=kı====::!==.= = = = = = = : I E J E J
-L181
2.693
1.55 ı
. .
ı mensucattan yapı ı mış hazır gıyım eşyası
ıı62ll-Spor. kayak ve yUzme kıyafetleri. diğer gıyımler 32.544
1134.868
ll .ıı,967
1
~~~~
1 6212-Sutyenler, korseler. korse kemerıe~i. panto!on
asktlan. çorap bağları. Janiyeder vb. eşya ve p:ırçdarı ~~~

1

IP====================================:::======~:r=======ı~====~
1199
jj265
IJ

~5

116213-Mendiller

16214-Şallar, eşarplar, fularlar. kaşkoller. peçeler.

duvaklar vb. eşya

1~120,980

1126,926

ı
1

16215-Boyun bağları, pnpyonlar ve kravatlar

ll 1,329

l 1.183

l 1,938

116216-Eidivenler

1660

11324

11372

lo

6217-Giyim eşyasının di~er hazır aksesuarı, giyim
eşyasının veya giyim eşyası aksesuarının parçuları

EJEJEJ
113,254,091 113.812,180 ı

j] 2,639.429

jTOPLAM

12

ı

Tnrı...iye hazır

A:ı : ;ışması

ile

bi;ı dol:ır.

1002

giyim

ith:ılatı. ı 996 yılında

anış göstenniştir.
yılında

o1 :ırak gerçekleşmiştir

AB ile imzalanan Gümrük Birliği

ToplamdJ ithalat

237.983 bin dolar. 2003

değerleıi;

yılında ısc

(Çizelge 1.5.).

Çizelge 1.5. Türkiye Hazır Giyim İthalatı (1000 Dolar) [32]
ji'==l~=·'ü:\=.=:L=E=R=========;I 2001 , 2002 11 2003 1
fo :-Örm~ G:yim ve .-\ksesu:ırları lı 83.73 1 90.72-ı l! ı40,304l
1

~================~F===~

ıı. TOPLA~!

C-Örülmemiş Gıyim ve

I Ak.sesu:ırt:m

I~QQ
~~~~

==================~

l! ı96.786 il 237.983 ll 369.922 1

l3

2001

yılında

196.786

369.922 bin dolar

2. TÜRK HAZlR GiYİ:\l İŞLET~IELERİNDE GİYSİ TASARIMI SÜRECi
Bu bölümde, haztr giyim
işlemler,

giysi

tasanınında

işletmelerinde

bilgisayar

giysi

tasanmı

kullanımı. tasanın

sürecinde

yapıtan

elemanlan ve

tasanın

prensipleri konulan yer almaktadır.
2.1. Giysi Tasarımında İşlemler
Tasanın

terimi literatürde... tasarlama

işi - tasarlanan

biçim". "tasar çizim-

tasavvur etme", "dizayn-dizaynlamak" gibi anlamlarda kullanılmaktadır. Bu
anlamlar doğrultusunda tasarım

çeşitli şekillerde tanımlanmaktadır:

-"Bir ürünün tümü ya da bir

parçası

üzerindeki süsleme, çizgi,

şekil,

renk,

biçim. doku, malzeme \·e esneklik gibi insan duyulanyla algılanan çeşitli
unsurlann veya özelliklerin

oluşturduğu

bütündür'' [34].

-"Bir tasadama eylemi sonucunda ortaya çıkan ve ürünün gerçekleşmesi
sırasında

yönlendirici olan proje. çizim. maket gibi ürünlerin tümüdür"[35] .

Tasanın

dallanndan bir tanesi olan giysi tasanmı farklı kaynak ve kişilerce

şöyle tanımlanmaktadır:

- '"Bir

düşüncenin

özgün bir

şekilde

aktanlabilmesinde ve

kendine özgü bir nitelik kazanmasında üretim süreçlerini
bulundurularak,
dönüştürülmesi

öğelerin

benimsenmesi,

özümsenmesi,

kişisel

yorumun

göz önünde

somut

önerilere

ve tartışılmasım gerektiren. görsel yanı ağır basan bir düşünüş,

üretme sistemidir" [36].
- "Bir konu doğrultusunda yapılan araştınna ve geliştirme çalışmalan
sonucunda tüketicinin beğenisine, sosyal ve ekonomik durumuna uygun giysilerin,
modellerinin çizilmesi ve kalıplannın hazırlanmasıyla iki boyutlu ya da kalıpların
kumaşa uygulanması ve dikim işlemiyle üç boyutlu olarak yorumlartınasıdır" [37].

Giysi tasanmı hayal gücü~ sezgi ve beceri gerektiren çalışmalan aynı
zamanda da pazarlama ve üretimle ilgili çeşitli işlemleri kapsamaktadır.
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ÜRÜ~ TASARJMI:\1N OLUŞUMU

KABUL

:eya RED
UrtınUn Gerçek Özelliklerinın
Tartışılması

Uygunluk

y
1. Örnek

y
ll. Örnek
lll. Örnek Gerçek Kum:ı.ş

y
Örnek Orun

y
Inceleme

ÜRETlı\1

BiRJMtNE TESLiM

y
ÖN ÜRETIM

Şekil

2.1. Ürün Tasanın Süreci [38]

2.1.1. Pazar Araştı rması
Giysi tasanınmda ilk işlem pazar araştırmasıdır. Pazar araştırması, hedef
kitlenin

belirlenmesinde

yaş,

cinsiyet,

nüfus,

yaşam

biçimi,

fiziksel

karakteristikler, sosyal sınıf, sosyal davranışlar, ekonomik durum, inançlar. tutum
ve değerler gibi önemli faktörlerle ilgili bilgileıi içermektedir. Ulusal nUfus, milli

ıs

gelir, p~1znr annlizieri Ye satış mağazalarından gelen bilgilerle elde edilen istatistiki
doğnılrusund:ı

\eriler

)anı sıra

üretile.:-ek rc.sanmbr

pazarlama bölümünün ne

satacağı sorulannı y:mıtlaması

Bu soruların

yanıtlanabilmesi

Müşterilerin

şekillenmektedır

sarac~ğı.

ne kadar

[39]. Bu

satacağı.

bilgileıin

nere)e \·e kime

gerekmektedir.
için bilinmesi gerekenler:
satın aldığı

kim oldugu. ne tür giysi

Ye

gıyime

ne kadar

para harcadığı.
büytiklüğü,

Toplam pazar

piyasadaki rakipler ve ne gibi

girişimlerde

bulunduklm,
Pazarda

farklı

gelişmeler.

bölgelerdeki

alınabilecek paydır[Kayaoğlu ve diğerleri.
Başka

bir yönden giysi

olmak üzere üç konuda
çeşidi.

tasanınmda

yapılmaktadır.

fonksiyonu ve hedef

açısından,
açısından

üretim olanakJan.

s. 24- Çivitci s.98-99 ].
pazar

Giysi

araştınnası

açısından.

giysinin

araşun!arak

grubunun

pazarın giysı

giysi. üretim ve moda

maliyet

kaynaklannın araştırılması

toplanması

Giysi

kullanım

sezonu,

belirlenmesi,üretim

[jmiılerinin araştınlması,

ise sezona ait moda otori[eJerince belırlenen renk,

aksesuar ile ilham
döküman

yaş

moda tahminleri ve piyasadan

ve bu

kumaş,

doğrultuda

moda

stil, süsleme,

görsel ve

yazılı

gerekmektedir [Tansoy ve djğerleri. s.7-ı].

tasanınında

pazar

araştınnası tamamlandıktan

bilgiler doğrultusunda özgün model

geliştinne işlemine

sonra elde edilen

geçilmektedir.

2.1.2. Özgün :\lodel Geliştirme

Endüstrinin hangi

alanınd<!

olursa olsun yeni bir ürünün

tasarıanınası

çok

karmaşık

karar ve uygulamaları gerektirmektedir. Ürün tasanmında, tasarım,

üretim ve

satış

bölümleri

arasındaki

bilgi

alış verişi

çok önemlidir [KUçükerman.

s.3'2-34].
Giyim sektöründe

fırmalar

giysi modellerinin

tasanınında çeşitli

yollar

izlemektedirler. Bunlar;
Tamamen yeni

tasarımların oluşturulması,

Varolan ve üretilmekte olan giysilerin yeni bir doğrultuda tasarlanması,
Yerli ya da

yabancı. çeşitli

fırma

ve

modacılara

ait rasanmlann

adaptasyonu veya kop yalanmasıdır [Çivitci, s.ll 1- Küçükerman, s.30].
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Tamamen yeni bir tasanının oluşturulması renk ve hikaye p:mosu hazırlama.
model çizme \e modele karar verme olmak ÜZere üç aşamada yapılınaktadır
[Tansoy \'e

diğerleri,

s.74].

Renk panosu tasarımlarda kullanılacak renkJeri göstermektedir. Trend
araştıımalan. tasannıcı

ve fırmanın tercihleıi doğrultusunda renkler belirlenerek

renk kancialan hazırlanmaktadır. Firma ve tasanmcı1ar renk trendlerini takip eden
ve gelecek sezonlara ait renk tahminleri sunan kuruluşlara üye olarak renk
seçimlerini doğru ve sağlıklı bir şekilde yapmayı amaçlamaktadırlar [Çivitci,
s.lll].
Hikaye panosu, tasarianacak giysilerde kullanılacak kumaşlar, renkler.
yardımcı

malzemeler,

süslemeler,tasanmın

hedef kitlesi ve konusuyla

ilgilı

özet

bilgi sunan bir tablodur. Bu tablonun hazırlanmasında tasanınemın hayal gücü ve
seçimlerine bağlı olarak, tasanmlarla ilgili resimler, çizimler, kumaşlar, iplikler.
aksesuarlar, ilham

kaynağını

sembolize eden

doğal

ya da yapay nesneler gibi pek

çok farklı malzeme bir arada kullanılmaktadır. Hikaye ve renk panosu aırı ayn
hazırlanabildiği

gibi bir arada da hazırlanabilmektedir ( Çizim 2.1 ).

Çizim 2.1. Hikaye ve Renk Panosu [Küçükerman, s.36]
Renk ve hikaye panosu

hazırlandıktan

sonra bu

tabloların belirlediği tasanın

çerçevesi doğrultusunda modellerin oluşturulup, teknik ve artistik çizimlerinin
yapılması işlemine

geçilmektedir.
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:!.1..3. 'Iodel

Oluşturma. Teknik Ye

Endi.h:ıinın

her

t.ı:ı.~:-mının

d.ıl:nd:ı olduğu

önerniı

en

tanım!amal..ı:-dır.Ancak
tanımlamab.r

adıJn.

Artistik Çizimierin

gibi

gı~ım endüstıı ıçin

rasanmın

genel

yararıcılığının

de yeni

kimliğini

üıün

belirleyen

haıırlanmasıyJa yapıJan

renk ve hikaye panosunun

tasanınemın

Hazırlanması

sınırlanması

anlamına

bu
da

gelmektedir[Küçükerman. s.36].
Giysi modelleri

oluşturmayJ

yeıinı. fonksiyonelliğini
· ·yar:ıtıcılık .. tır.

yönlendiren en önemli faktör, ürünün

belirleyen ve

çalışma isteğine,

b:ığ.lıdır.Gi~ si tasanınında yaratıcılık şu

öğeleri

zamanda sanatsal

yanıtıcılık tasanmc ı mn

Giysi tasannunda

binK5mi \'e becerisine,

aynı

kullanım

de kapsayan

hayal gücüne, bilgi

çalışma ortamı sağlanmasına

ve özgür

ilkeler doğrultusunda

•

Giyim ve insan yasaını ilişkisini kurma.

•

Sezgiyi \e hayal gücünü ürüne döni.iştürme.

•

Giysi üretimine yönelik beceri transfer etme.

gerçekleşmektedir:

• Crünün ortaya çıkmasına kendini adama.
Tasan ile

•

aksesu:ırlar.

sezon ,hedef kitle

işletmenin

yapmaktadır.

arkadan

ürünü bağdaştırma [Aydın ve Çakar. s.269].

rasanmcısı. yarat1c1hğ1T1ı

Giysi

ve

bitmiş

aynı

üretme olanaklan

renkler,

zamanda giysinin fonksiyonu, türü, maliyeti
doğrultusunda

Bu çizimierde giysinin model

görünüşünü çalışmakta

kumaşlar,

kullanarak belirlenen

ve

siluet Uzerine artistik çizimler

özel li ği n e

tasanmlannı

daha

göre önden, yandnn,
çarpıcı

şekilde

ifade

Ortalama bir

kadın

etmektedir.
Anistik çizimierde vücut oranlan
vücudunda

baş

tüm boyun yedi ya da

değiştirilmektedir.

altıda

biri

kadardır.

Anistik çizimierde bu

oran artarak baş tüm boyun sekizde ya da dokuzda biri olarak çalışılmaktadır.
Anistık

amt.ç

çizimierde çarpıcı. göze hoş görünen bir sunuş amaçlanmaktadır. Bu

doğrultusunda

giydirilmesinde
üretım

siluetlerde deformasyon

abartıli

çizgiler

yapılmakta

kullanılmaktadır

ve giysilerin siluete

(Çizim 2.2). Bazen bu durum

bölümünde çalışan modelist ve işçiler tarafından, giysi ye ait model ve dikiş

detaylannın

amacıy l a

aniaşılmasını

zorlaşurmaktadır.

tasarlanan giysilerin teknik çizimieri
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Bu

zorluğu

yapılmaktadır.

ortadan

kaldırmak

Teknik çizimlerde,

vücut

ölçüleıi

deraylan

açık

belirli bir oranda

çalışılarak.

üretilecek giysiye ait model ve

dikiş

ve anlaşılır bir şekilde ifade edilmektedir.

Çizim 2.2. Artisti k Çizim Örnekleri
Tasanınlar:

Jean Paul Gaultier- Gı:ı.nni Versage
Kaynak: www.madonnuvillage.com
www.abbuville.com

Modeller oluşturulup artistik ve teknik çizimler yapıldıktan sonra tasarlanan
giysilerin seçimi ve üretimine karar verme işlemine geçilmektedir.

2.1.4. Tasarlanan Giysilerin Seçimi ve Üretimine Karar Verme
Bu

aşamada

tasarlanan, teknik ve artistik çizimieri

yapılan

giysilerin

üretimine karar verilmektedir. Bu karar verilirken;
Giysinin hedef kitleye uygunluğu ve fonksiyonelliği,
Giysinin üretim olanaklan ve maliyeti,
ilikaye-renk panosuna ve moda trendlerine uygunluk,
Renk, stil,
İşletmenin
bul unduru lmalı dır

kumaş,

aksesuar ve

yardımcı

malzerneye uygunluk,

marka ve pazarlama politikasına uygunluk göz önünde

(Çivitci, s.120].
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kararı

Tasarlanan giysiler seçilip ürerim
kalıplannın hazırlanması işlemine

deneme

ve belli bir sistem

Hazırlanması

kumaşa uygulanması amacıyla

giysinin

kullanılarak kağıt

t::ıs.mml:ın:-ı

geçilmektedir.

2.1.5 Tasarımlarm Deneme Kalıplarının
Kalıp,

verildikten sonra

standart ölçüler baz

ya da kartondan

hazırlanan

alınara.. ;:

araç. bi.;ki

modelidir [40].
kalıbı

Deneme
başlamaktadır.

gibi)

kalıpların

kalıplan,

tasanınların

hazırl:mmasıyl..ı

sistemleri ( Müler.

kalıpların hazırlanmasında

üzerine model uygulanarak

Deneme

temel

önceden belirlenen beden ve ölçülere göre

giysi modellerine ait

kalıplar

çalışması

kalıplar, çeşitli kalıp hazırlama

Temel

k'llllanılarak.

Etrklı

hazırlama

üretilecek giysilerin prototipierinin

huzırlanmaktad::-.

temel

teşkil

kalıplan

deneme

Fransız

eden

bu

elde edilir.

hazırlanması ışleminde

kullanılmaktadır.

2.1.6. Tasarımların Prototipierinin Hazarlanması ve Kontrolü
Denerne
kurnaşa

kalıpları

geçici bir kumaşa ya da tasanrrun üretiminde

uygulanarak, giysinin vücuda, modele

uygunluğu,

görünümü kontrol edilmektedir. Kontrol sonucunda görülen
hatalar düzelir. Bu
payları,

aşamada

aynca giysinin dikim

kullanılacak

boyutlan 'e esretik
kalıp

ve dikimle ilgili

tekniği, dikiş çeşidi. dıkiş

proses analizi ve süslerne ile ilgili özellikler belirlenmektedir [Tansoy \·e

diğerleri .

s.74].

Deneme

kalıplannın hazırlanması

ve rnodelistin bir arada

çalışarak

fikir

ve protatip üretimi

alışverişinde bulunması

ulaşınada yararlı olmaktadır. Tasarımiann
kalıplannın hazırlanması işlemine

işlernlerinde tasanrr:cı

istenilen sonuca

prototipieri üretildikten sonra üretim

geçilmektedir.

2.1.7. Tasarlanan Giysilerin Üretim Kalıplarının Hazırlanması
Protatip ürünün kontrolü
modeli,

dikiş türü, payı

üretirnde

kullanılmak

sonrasında

üzerinde gerekli düzeltrneler

ve cükim tekniği belirlenen giysinin

Uzere son halini

almaktadır.
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kalıplan,

bu

yapılan.

aşamada

Üretimine karar verilen
işa.retlerle kurn:ışa

uygulamaya

kalıplara ıse şablon adı
Şablonlar

kesileceğı
işaretlen,
işaretler

giysileri~. kalıplan
hazır

pa~ lan

hale getirilir. Bu

rerilerek ve gerekli

ışleme ··şablon lama...

bu

verilmektedir [-H]

üzerinde

kalıp adı.

gibi bilgiler ile pens
düz boy

di kış

beden

numarası.

payı. dikiş

ipliği, kumaş katı

model

klvırma

ve

numarası,

kaç adet

yerlerini belinen

çıt

,·arsa yedirme ve esnetme yerlerini belirten

yer almaktadır.
kalıplan

Üretim
kal ı plan nın

hazırlama

seıileştirilmesi işlemine

işleminden

sonra

tasarlanan

giysilerin

geç i lrnektedir.

2.1.8. Tasarlanan Giysilerin Kalıplarının Serileştirilmesi
İnsan

vücudu

hazır

durum

göre

farklı

ve topluma göre
farklı

giyim üretiminde

h::ızırlanmasını
kalıplar

kişiye

gerektirmektedir.

özellikler göstermektedir. Bu
kalıplannın

bedeniere uygun giysi

Se:ileştinne

işlemi)le

farklı

bedeniere ait

elde edilir.

Serileştirme işleminde

öncelikle ortalama tipi \'e bedeni temsil eden ölçülere

hazırlanan

ana (baz)

giysi

kalıbı

kalıp

olarak belirlenmektedir. Serileme her

bir küçük ve büyük bedenin tek tek çizimiyle
işçilik açısından

uygun bir yöntem

değildir.

yapılabilir.Ancak

Bu nedenle serileme

bu zaman ve
işlemini

daha

pratik yoldan çözümleyen yöntemler kullam lmaktadır. Bu yöntemler:
iç içe geçirme yöntemi,
Kalıplan sıçratma

yöntemi,

Bilgisayarla kalıp serileştinne,
Optik büyüitme ve küçültrnedir [Bali ve Bayraklar. s. !82).
Serileştirme işlemi tamamlandı~'1an

sonra pasta! planı haıırlama işlemine

geçılir.

2.1.9. Pastal Planı
Hazır

Hazırlama

giyim üretiminde kalıp hazırlama çalışmaları tamamlandıktan sonra,

kesim işlemi için giysi kalıplannın belirli bir uzunlukta ve ende kumaş alanı
içerisine en ekonomik şekilde yerleştirme planının yapılması gerekmektedir. Bu
işleme

"pasta! planı hazırlama" denir [Kayaoğlu ve diğerleri, s. 78].
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p l anı hazırlanırken kalıplar h."Ullanılacak kumaş

Pastal

tüy yönü. düz boy iplik, çizgiü
gibi özellikler dikkate
düşürmekte,

olmaktadır. Hazır
hazırlamada

kumaşlarla çalışmada çizgileıin

almmabdır.

Bu

işlernde yapılacak

bu

giyim

üzerine desen yönü,
rakibi. vereY!ik

işlemin doğru şekilde yapı l ması

hata ise telafisi zor olan zararlara neden

işletmeleri

bu durumu önlemek için pasta!

Accumark, Tetra-CAD, Gerber, Assist gibi bilgisayar

kllllanmal--'1adırlar

maliyeö

planı

yazılımlarını

(Çizim 2.3).

Çizim 2.3. Pasta! Planı Örneği
p l anının hazırlanmasıyla

Pasral
Dolayısıyla
işlemjne

bu

işlem tamamlandıktan

maliyet büyük ölçüde onaya

çıkmaktadır.

hesabını yapılması

sonra üretimjn maliyet

geçilir.

2.1.10. Üretilecek Tasarımların Maliyet Hesabının Yapılması

Bu
yardJmcı

işlernde

tasarlanan giysilerin üretiminde

malzemelerin,

aksesuarlann,

malzemelerin, birim fiyatlanm,
olacağını

süsleyici

rniktarlannı,

içeren maliyet raporu

kullanıl acak

ve

kumaş!arın,

for..!...:siyonel

diğer

niteliklerini ve toplam maliyeün ne

hazırlanmaktadJr.

Bu karar

i şl etmenin

Llreüm

karan üzerinde doğrudan etkilidir [Tansoy ve diğerleri, s. 75].
Üretim

aşamasında

malzeme maliyetinin

önemlidir. Malzeme maliyeti ve

işçilik

yanı sıra işçilik

maliyetinin

hesaplanmasıyla

maliyeti ortaya çıkmaktadır.
2.2. Giysi Tasarımında Bilgisayar Ku llanımı
Hazır

giyim

işletmelerinde

bilgisayar

Trend araştırmal an,
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yazılım

maliyeti de

ve donanı ml cm;

üretim

Hika~e

ve renk panost: hazırlama,

Kumaş

deseni 'e alterr.::.:ifleıi yaratma.

Artısıik

ve teknik çizi:-:ı!erin hazırlanması.

Kalıp hazırlama

Pasta!

ve serileme,

planı hazırlama.

Tamamlanan

tasanmJann üç boyutlu görülmesi

yapılmasında kullanılmaktadır (Çizim

o
;:;,

ibi

işlemlerin

2.4.)

Çizim 2.4. Tasarımda Bilgisayar Kullanımı
Tasarımda

göstermiştir.
tasarım

kullanımı

bilgisayar

özellikle 80'li

yıllardan

sonra

artış

Bu sistemler CAD (Computer-Aided Design) bilgisayar destekli

ve CAM (Computer-Aided Manufacturing) bilgisayar destekli üretim

sistemleri olarak adlandırılmaktadır.
Moda endüstrisinde

kullanılan tasarım

sistemlerine S tyle Manager, AVA,

AVL, Design 3, Scot Weave. Gerber, Accumark. Monarch Computex, Terra-cad.
Custom

Soft,ı.are

örnek olarak gösterilebilir [42].

2.3. Giysi Tasarımında Tasarım Elemanları
Tasanmcılar,

yeni bir

faktörler motive edici rol
sinema

tasanma ya da koleksiyana

oynamaktadır.

yıldızları, sanatçılar, politikacılar,

Bu faktörlere, özel bir
ekonomik olaylar,

olaylar ya da imalaltakl bir yenilik örnek olarak gösterilebilir.
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başladığında çeşitli

coğrafi

savaşlar

bölge,

gibi sosyal

Bu faktörlerin

yanı sıra

yönlendirmekte ve ilham
polyester,

ıasanmcılan

yeni

kaynağı

geliştirilen

olabilmektedir.

oynamıştır

konusunda motive edici rol

Örneğin.

19:0 ve 60'1ı yıllarda

rahatlık sağlayan

seyahat boyunca

rasanmcılan

tekstil ürünleri de

giysiler üretmeleri

[Diamond and Diamond. s. 36-+].

ilham ya da motivasyon kaynağı ne olursa olsun tüm tasarımlar silueL
detaylar-süslemeler, renk ve doku elemanlanndan

ı

R~nk

oluşur (Şekil.

(

t::>

'---~~
[,--T-A_S_A_R_l_M___,]

2.2.).

Siluet

,-----..?l~r-----..
..___n_nk_
·u__..)

( Detav- süsleme

Şekil

2.2. Tasanın Elemanlan

2.3.1 Siluet

Siluet
formdur"

[Aydın

Kadın

ve çan
kesim,

."tasarımcının

vücudun

doğal

haline giysiyi giydirmek için

kullandığı

ve Çakar, s.364].

giyiminde

beş

temel siluet vardır. Bunlar düz, stretch ... A... kum sami

şeklindeki siluetlerdir(Şekil

2.3.). Erkek giyiminde de Amerikan, klasik

Avrupa Modeli gibi birkaç siluet

tas anmcılan koleksiyonlannı hazırlarken beş

seçeneği

,·ardır.

temel siluetten

baskın

belki iki tanesini kullanmaktadır. [Diamond and Diamond, s. 365].

i( ~ı:~
\li 1
"-'-

Dilz Siluel Stretch Siluet
Şekil

'·A·' Siluel

Kum saati Siluel

2.3. Temel Siluetler [43]
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Kadın

Çaı, Sıluel

giysisi

olacak bir

2.3.2. Detaylar ve Süslemeler
Kadın

giyiminde temel bi:-

kullanılması,

t:ıs:ırım çeşiclı

yaka. kol ve süslemelerin

uzatıhp kısaltılmasıyla özgünleştirilebilmektedir.

etek boyunun

Erkek gi}iminde de benzer biçimde özgün tasarımlar yaratılabilir.
Tasanmcı.

bir ürün için siluete, detaylara, doku ve renge karar verdikten

sonra giysiyi özgün bir tasanma

dönüştürecek

fonksiyonel ve dekoratif

malzemelere karar vermelidir [Diarnond and Diamond, s. 366].
Giysi
renklerdeki

tas:ı.nmlannda
şeritler,

süsleme amaçlı

kemerler.

danreller, el

kullanılan

yapım1

düğmeler,

fermuarlar. aplikeler,

farklı

çiçekler, boncuklar, pullar fonksiyonel ve

malzemelere örnek olarak

veıilebilir.

2.3.3. Doku
Tasarımcılar koleksiyonlarını oluşturan

'e süslemeleri kullanabilmektedir. Bu

giysilerde benzer silueti,

giysıler

arasındaki

detayları

fark doku ile

sağlanmaktadır.

Tasarırncılann çoğu kumaşları tasanmlannı
Kumaşlardan

ilham alarak

yapmadan önce seçmektedir.

tasanmlarını şekillendirmekte,

uygun

kumaşı

görerek

ve dokunarak belirlemektedir [Jones, s. 96].
Kumaşın

görünümü ve

görünümünde önemli rol
yapılan

dokunulduğunda

hissettirdikleri olan doku giysilerin

oynamaktadır. Kalın

dokuma ya da örgü

kumaşlardan

giysiler siluete kaba bir görünüm verirken, ince dokuma ve örgü

kumaşlardan yapılan

giysiler daha zarif bir görünilm vermektedir [Dia.mond and

Diamond, s. 366].
Doku
kullanımını

giysinin

görünümünü

etkilediği

gibi

giysilerde

kumaşın

da etkilemektedir. Örneğin, kalın bir kumaş şi fon gibi ınce bir kumaş

kadar büzgüye. volana uygun

değildir.

Fitilli kadife günlük ve spor giysiler için

uygunken bir gece elbisesi için uygun değildir.

2.3.4. Renk
Işığın eşyalar

üzerine

çarpmasıyin yansıyan ışınl arın niteliğine

göre gözde

meydana ge len duyumlardan her birine renk adı verilmektedir [TDK. s.683J.

Renk giysiyi almak isteyen
t<lsarıma

duygu ve heyecan

kişiyi

ilk anda

katmaktadır.

etki1 e~en elemandır.

Tas::ım!1.:ılar

Bu eleman

tasanmlannda hangi

renkleri kullanacaklan ya da hangi renkleri b:: arad: kt:llanabilecekleıi konusunda
olmalıdırlar.

bilgi ve deneyime sahip
tasanıncı lar

renk teorisi ile ilgili temel bilgileri

Rengin ··renk", "valör
vardır.

olan

·'Renk",

özelliğidir.

ışığın

(değer)"

ve

"şiddet"'

olmak üzere üç fiziksel

"Valör", renklerin nötrlerle ( siyah.

pariaklı ğı yla

Tasanıncı

öğrenmelidirler.

dalga boyuna göre bir rengin. renk

doğan açık-koyu farkim-ıdır. "Şi ddet"

rengin

Bu bilgi Ye deneyimi kazanmada

ilgili

özelliğidir

ise renkte

tayfındak.i

be~az.

gri )

bulun.ın ışığın

özelliği

yerine

bağlı

ilişkiletinden

cinsine göre,

[ 44].

rengin fiziksel özelliklerinin

yanı

sıra

renk çemberi ve

özelliklerini bilmelidir( Şekil2.4.).

1

Şekil

Inen,
açısından

tarafından geliştirilen

2.4. Renk Çemberi

renk çemberi renk

önemlidir. Renk çemberi

incelendiğinde

kanşımlannın

o:-taya

incelenmesi

çıkan

özellikler

şunlardır:

San, mavi.

kıımızı

ana renkJerdir.

Ana renklerin ikişerli kanştınlmasıyla elde edilen Luruncu, mor ve yeşil
ara renklerdir.
Renk çemberi üzerinde yan yana yer alan renkler uygun (komşu, benzer)
renklerdir. San, turuncu gibi.
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aynlnuş

Renk çemberinde aralan birer renkle
renklerdir. Turuncu,
Renk çemberinde

yeşi l

olan renkler uygunsuz

gibi.

karşılıklı

t::ımamlayıcı )

gelen renkler kontrast (

renklerdir. Tuı·uncu, maYi gibi.
Görünüşleri
yeşil,

kırmızı-san-

ve hissettirdiklerine göre

turuncu

sıcak.

maYi.

mor ise soğuk renklerdir [ Bigalı. s.238]

2.4. Giysi Tasarımında Tasarım P rensipleri

Bir

rasanmcı

tasanın prensipleıi

Giysi

hangi

tasanın alanında

konusunda bilgi sahibi

tasanınında

olw·sa olsun

yaparken

olmalıdır.

dikkate alınması gereken

oran, riüm ve uyumdur. Bu prensipierin
kullanımı başanlı

tasanmlannı

tasanın

prensipleri denge. vurgu.

tasanıncı tarafından

etkili

şekilde

bir ürün yarannada önemlidir.

2.4.1 . Denge

Denge, en

kısa anlamıyla

tasanınmda başanlı

iki taraf arasındaki
tasanın

bir denge için

üzerinde merkezi bir hat

hat gömlek. ceket gibi giysilerde. giysinin tam
kaparnayla

yapılan

gerçek bir bölme

ettiği

üzerinde hayal

ağırlığın eşit dağılımıdır.

ortasından düğmeli

olabildiği

gibi sadece

bir nokta da olabilmektedir. Bunun

yaratılır.

Bu

farklı

bir

ya da

tasanmcının

yanı sıra

Giysi

giysi

aksesuarlar ve

süslerneler de giysi de denge yaratmada kullanılmaktadır [ Diamond and Diamond,
s.370].
Giysi
prensibi

tasanınmda

vardır.

temelde '-simetrik" ve ··asimetrik'' olmak üzere iki denge

Giysirtin her iki

pens ya da kesik kullanınuyla
sık kullanılan

görüntü ve

tarafında aynı şekilde

sağlanan

ve

sayıda

cep, süsleme, kup,

tasanmcılar tarafından

simetrik denge

denge prensibidir. Asimetrik denge ise giysinin iki

bütünlüğü

kapanma ve kesik

bozmadan

kullanınuyla

simetrik denge prensipleri
prensipleri de

denge prensibiyle

aynıdır.

giysinin bir bölümünde,

ortaya

yanında

kullanılmaktadır.

farklı kumaş,

estetik

süsleme, aksesuar, cep, kup,

çıkmaktadır

giysi

tarafında

en

(Resim 2.1.). Asimetrik ve

tasanınında

«yatay" ve "dikey" denge

Dikey denge prensibinin özellikleri simetrik

Yatay denge prensibinde giysi üzerindeki detaylar,

örneğin,

yaka üzerinde yer

s.371- Jones. s.84].
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alır

[ Diamond and Diamond,

Resim 2.1 Simetrik ve Asimetrik Denge [38]
Tasarımlar:

Jean Paul Gaultier- Ummanuel Unga ro

2.4.2. Vurgu

Ürün tasanınında dikkatin, ürünün belli bir noktasına çekilmesi tasanının
başansı açısından

vurgu

amacıyla

nokta. giysinin

yakası,

giysinin pek çok

göz nereye

ve ilgi

odaklanacağını

tasarımın başarısını

[ Diamond and Diamond, s.371]
giysilerde

kumaşı,

vurgulamak isteyebilir. Giysi

tasanmcının

verilmektedir. Odak

açık şekilde belirlenmediğinde

dikkat kaybedilmektedir. Bu durum

Tasanıncı tasarladığı
detayı

adı

noktasını

cebi, kolu ya da giysi üzerindeki bir baskl olabilmektedir

noktasına eşit şekilde dağıtıldığında

şaşırmakta dolayısıyla

bir

ürünün belli bir

belirlemektedir. Bu noktaya "odak nokta"

( Resim 2.2.). Tasanmlarda odak nokta

azahmaktadır

tasanmcılan

oldukça önemlidir.Giysi

vurgu prensibini

doğru

giysinin belli bir bölümünü )a da

tasanınında

ve yerinde

( Aydın ve Çakar, s.273].
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vurgulanmak istenen amaç,

kullanmasıyla gerçekleştiıilebilir

..\

f

~fj
-'

1<

Resim 2.2. Vurgu Prensibi [w\nv.vogue.com]
Tasarımlar:

Issey :vtiyake

2.4.3. Oran

Giysi

tasanınmda

bunların yanı sıra

uygulamalar
bakımından

kullamlan süsleyici malzemeler, aksesuarlar,
giysiyi

uyandırmaktadır

kullanılmaması, tasanınlar

sayı

ve büyüklük

cervele gerek olmadan

arasında

görsel

tasanmcının

giysinin model özellikJerinin, dik i ş

değiştirerek

üzerinde

fazlalık olduğu

hissini

[Diamond and Diarnond, s.371,372].

Oran. "bütünün ayn parçalan
T asanmcı,

parçalar

gibi

uygun oranlarda olmalıdır. Özellikle süslemelerin ve aksesuarlann

uygun oranlarda

bağlantı

oluşturan

baskı

vücut

kusurlarını

bağlantı

kurma yolu"dur. Bu

gözüyle de ölçülerek kurulabilir.
h atl annın

ya da detayiann

oran ın ı

kapatmada yanılsama yaratabilmektedir[Jones, s.84] .

2.4.4. Ritim
Tasanmcı, tasarladığı

kullansa

da

tüketiciler

değerlendirmektedir.

giysilerde belli bir
ürünü

bir

bütün

noktayı

olarak

dikkat çekme

amaçlı

gözlemlernekte

ve

Giysi üzerine detaylar, aksesuarlar ve süslemeler uygun

şekilde yerleştirildiği nde,

göz bir elemenden

diğerine

ritim hissiyle hareket

etmektedir [Diamond and Diamond, s.372].
Giysi tasanrrunda ritim, çeşitli teknikler kullanılarak yakalanabilrnektedir:
• Kontrast: Tasarlanan giysilerde açı k ve koyu renkler ya da iki farklı

renkte çizgiler,
çı km uktudır

şeritler

bir arada

kullanıldığında

(Resim 2.3.). Giyside zı t renk lerin
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ri timde kentrast ortaya

kullan ımı dı şında ıitimde

kontrast,

giysiden

farklı

renkte kemer,

bir ceketle ipek bir
kullanılm:ısı) la

gömleğin

ayakkabı

gibi aksesuarlann

bir arada giyilmesi gibi

kullanımıyin

ya da tü\'it

farklı dokul:ınn

bir arada

da sağlanabilmektedir [Diamond and Diamo:ıd. s.r ~-Jones. s.8l]

Resim 2.3. Kentrast Tekniği [www.vogue.com]
Tasanmlar: Givenchy-Valentino

• Radyasyon

(Yayılma):

bir noktadan yelpaze gibi

Radyasyon, tasarlanan giysilerde çizginin merkezi

açılarak kullanılmasıdır.

etekler \'erilebilir. Radyasyon bir
aksesuarlar ya da süslemelerin gün

başka değişle

ışığı

giysi üzerinde

dikiş

hatlan,

görüntüsünde kullanılmasıdır.(Resim 2.4.)

Göz görüntünUn merkezinde odaklanmakta ve
yayılmaktadır

Radyasyona örnek olarak pilili

ışınlar

giysinin

diğer kısımlanna

[Diamond and Diarnond, s.372- Jones, s.82].

Resim 2.4. Radyasyon Tekniği ( 46 -Jones, s.82)
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e Gelişme:

Giysilerde tek bir renk ya da

doğru geçiş

(degrade)

çıkmaktadır

(Resim 2.5.).

farklı

renkler, koyu tondan

sağlayacak şekilde kullanıldığında

Resim 2.5.

Gelişme Tekni ği

• Tekrar: Tekrarla ritim, giysi üzerinde
detay ve süslemelerin birden fazla

ritmik

gelişme

açığa

onaya

[Buttolph, s.273]
tasarım elemanlarının,

şekilde

kullanılmasıyla

desenlerin,

sağlanmaktadı r

(Resim2.6).

-- .::.-- ------ --

-~

;~ ~

Resim 2.6. Tekrarla Sağlanan Ritim [Buttolph, s.41 1- www.vogue.com]
Tasarımlar:

Arnold Scaassi- Chanel
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• Süreidilik : Tasarlanan
birbiıine bağlı
-

ise süreklili2in

desenierin

dikiş

gösteıilebilir

saQ:I::.d:!iı

-

yer alan çiçek

giy~i!er
-

-

şeklındeki süsleme~er

ile birbirine

üzerinde

kullanılan

ritim orta\a
•

cıkmaktadır.
>

Giysi üzerinde
•

~a

bir kurdele ile

bağlı olması

elemanlar bir hat ile

da giysi üzerindeki

tekniğin kullanınuna

bu

örnek olarak

(Resim 2.7.).

u__:j
Resim 2.7. SürekJilik Tekniği [www.vogue.com]
Tasarım:

Chanel

2.4.5 Uyum

Uyum

kontı·astın

tamamen karşıtı olmamakla birlikte farktan çok

i fade etmektedir. Giysi
yuvarlak formlar, keskin

tasanınmda

hatlı kahplaşmış

Tasannun bütününün
uyum

uyum yaratmada

başansı. tasanın

olmalıdır.

Ancak

kumaşm

rasanmcının

yumuşak kumaşlar

ve

stiliere göre daha uygundur [Jones, s.81]
projesini

sağlayacak şekilde kullamlmasına bağlıdır.

süslemeler, aksesuarlar,

benzerliği

oluşturan

Giysiyi

tüm elemaniann

oluşturan

parçalar,

cinsi, deseni ve rengi birbirleri ile uyumlu

uyu..11u yakalama çabası,

başanil tasanınlar

ortaya

çıkmasına

neden

çıkarınakla

birlikte, çok sade ve sönük tasanmlann da ortaya

olmaktadır.

Bu durumu önlemenin yolu, tasanma hareket katacak elemanlan giysi

ile birlikte kullanmakrır. Örneğin. siyah, sade kesimli bir elbise uyum prensibi
açısından

Bu giysi

uygun olmakla birlikte, klasik fazla heyecan yaratmayan bir
altın

bir kemer ya da

takı

kullanımıyla

getirilebilmektedir [ Diamond and Diamond, s.373].
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tasanmdır.

daha çekici

hale

3. GİYSİ TASARIMI SÜRECiNDE MODA VE MODA TASARli\ICISI
Bu bölümde tanımı ve çeşitli yönleriyle moda olgusu, moda

Ye gi~im .

modayı etkileyen taktörler ve giysi tasanmı sürecinde moda tasanıncısı konulan

Yer almaktadır.

3.1. Tanımı ve

Çeşitli

Yönleriyle Moda Olgusu

insanoğlu. çağlar boyunca kendisini ve çevresini değiştiıme, yeni biçimler

t"'rtnya koyma tutkusu içinde olmuştur. Bu tutku moda olgusunu ortaya çıkannıştır.
ToplumsaL kültürel, bireysel, teknolojik ve ekonomik gelişmişliği yansıtan.
sürekli hızlanan ve yenilenen bir olgu olarak modayı kısaca ifade etmek gerekirse:
..bireysel ve toplumsal, yeni anlatım biçimleri arayışı"dır [47].
Moda olgusu "öncelikle giyim ve davranış konulannda ağır basan görüşler.
daha sonra ise edebiyat, güzel sanatlar, ahlak, toplum, din ve bilim alanlanndaki
anlayış değişimleri anlamına

gelmektedir" [48].

Moda denilince akla ilk olarak giyim
çok daha

geniştir.

Sanat, bilim,

eğitim.

kuşam

gelse de

felsefe, dünya

aslında kapsadığı

görüşleri, eğlence.

alan

oyun ve

hatta inanışlar dahil yaşamın neredeyse tüm alanlan nı içine almaktadır [49].
İnsana dair her alanı kapsayan "değişiklik arama ve yeni biçimler ortaya

koyma tutkusu"[Meydan Larousse, s.61] olarak tanımlanan moda

çeşitli açılardan

ele alındığında yeni anlamlar kazanmaktadır:
Bireysel açıdan moda: insanların birbirine benzeyerek farklılaştıkİarı bır oyundur.
Cinsellik açı~ından moda:
Ekonomik
amacıyla

açıdan

görünüşün

moda: gereksiz

yenilenmesi

şeyler

aracılığıyla

tüketiminde bir

erotik çekicilik aracıdır.

değişiklik. ser\·eıin gösteriş

tüketilmesinin düzenlenmesidir.

Hiyerarşik açıdan

moda; insanın kendi toplumsal konumunu saptama böylece de belirli

bir toplumsal sımfın üyesi olduğunu gösterme aracıdır.
Toplumsal açıdan moda; bir toplumun evriminin yansımastdır.

Ortaya çtkan bir

değişimin

[Hakko, s. 17]

moda olarak kabul edilebilmesi için toplumca

benimsenmesi bir başka değişle yaygınlık kazanması gerekmektedir."Yeni bir
düşünce

ya da ürünün kendini bcnimseyenlerc

geçen süreye yaygınlaşma süreci denir''[50].
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ulaşıncaya

kadar

yayılması ı<;ın

Yaygıntaşma
farklılık

süreci içerisinde wplumdaki bireylerin medaya
f:trk!ılık

göstermektedir. Bu

toplumu oluşturan bireyler :
Morlayı

Yaratanlar ,.e

bireylerden

ilgileri

il~ileıi bakımından

sonucunda moda ile

toplanmaktad!:-:

Halkın

değişimi

meydana getiren,
~adayı

g:up~a

karşı

medayı

Be!!enisine Sunanlar: Bu grup.

yaratan ve ilk ürünleri ortaya koyan

oluşur.

Çok Yakından Izleyenler ve İlk Uygulayanlar: Bu grup.

yaygıntaşma sürecini:ı başlangıcında

yaratanlan

yakından

medayı

yer alarak yenilikleri ve

izleyen bireylerden oiuşur.

İzleyiciler: Bu grup. modayı zorunluluktan izleyen morlayı benimsetme

ve sona erdirme gücünü elinde bulunduran bireylerden oluşur.
Modanın Ardından

Gelenler: Bu grup

klasik ürünleri tercih eden

şüpheci

değişimler karşısında

bireylerden

direnen ve

oluşur.

Yiodaya İJgi Duymayan!ar: Bu grup moda hakkındJ hiç bir fikri olmayan
moda yı izlemeyen )ada izle~emeyen bireylerden o1uşur.[51]
Moda,

çeşitli

alanlarda kendisine ilgi duyan pek çok

kişi tarafından farkJı

şekillerde yorumlanmıştır:
insanın çılgın yanıdır.

Leonarda daYinci'ye göre moda.
Kant,

medayı

ahlak açısından ele

olan bir taklit türü olarak
toplumsal işlevi

almış,

temeli bencillik kendıni

sınıflandırmış

olduğunu görüşünü

ve bununla birlikte belirli bir

de kabul

Oscar WiJde'da göre. moda denilen

şey

beğenme

etmiştir

[52].

o kadar çirkindir ki, onu her altı

ayda bir değiştirmeleri gerekmektedir.
Francojse Giraund.

medayı

yorumlamıştır [Altınay

değil

bir özlem olarak

sürelerle birbirini izleyen bu

anlayış değişimleri

bir gereksinme

ve Yüceer, s.2).

3.2. Moda ve Giyim
Toplumda görülen,
dar ve

yaygın

çeşitli

anlamıyla

ele

alındığında

görülmektedir [Girvy, s. 9]. Ylodada tek
temel

özelliği

pek çok

alanı

etkisi

altına

giyim

kuşamla eşanlamlı

olarak

değişmeyen şey değişimdir. Modanın

alsa da bu etki daha çok giyim

görülmektedir. Bunun nedeni giyinmenin,
olmasının yanı sıra, yaratılan değişikliğin,
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insanoğlunun

giyim

alanında

vazgeçilmez

bu

alanında
ihtiyacı

diger alanlara göre daha

kol::ıy,

daha ekonomik olarak ve daha

kısa

sürede sergilenebilmesidi:- [Hakko,

s.-l-5].

Modadaki

giysilerdeki bu

değişerek, gelişerek

içerisinde
varlığım

dolayısıyla

sergisi. rarihsel süreç

zaman zaman da tekrarlanarak günümüzde de

sürdürmektedir.

Sanayi Devıimi ile ortaya
modanın başlangıçı

ulaşan

değişim

bir olgu olarak görülmekle birlik.-re giyimde

çok daha eskilere

giysi örnekleri az

toplumların

çıkan

sayıda

ve

dayanmaktadır.

Eski

yıprannuş durumdadır.

giyim özelliklerini ve

değişen

moda

Uygarlıkianna

ait tablolar,

kadın

glinümüze

Ancak dönemlere göre

anlayışiarım

resimleri, freskler, heykeller, seramik formlarda süslemeler,
Ban

çağl ardan

yansnan, duvar
ile

kabarı:malar. Doğu

ve erkek giyim sitillerini günümüze aktaran

eserler olmuştur [53].
Giyimdemoda olgusu. 19.yy'dan özellikle de 2. Dünya
varlığını

göstermeye

başlamıştır.

terziler bile, toplumsal
edilmiş,

kabul

aşağısında

belirleyen saray çevrelerince hizmetkar olarak

sınıflandırmada

ressam ve

heykelmaşl::mn

yer almışlard1r. Terzilerio toplumsal konumunu temelden

on1an moda yı tasarlayan
Worth (1825-1895)

kişiler

olmuştur.

yani

modacılar katına

Worth,

medacı

yeojden

düzenlemiştir. Müşterilerin isteği

üretim

işlerini

müşterilerin

düzenlemeyle kendi

Tüm bu
oluşturduğu

ayağına

açılan

gelişmeler

çok

değiştiren

ve

yükselten Charles Frederick

ve

müşteri arasındaki

ilişkiyi

üzerine giysi tasarlayan, Iasanrn ve

kadar götüren

tasanrnlannı hazırlamış, müşteriler

ve alışveriş yapmak için

sonra

Bu dönemin ortalanna kadar en usta -.:;e yetenekli

saygınhğı

toplumsal

Savaşı'ndan

modacılar,

bu yeni

ise bu tasanrnlan görmek

moda evlerine gitmeye başlamışlardır [Girvy, s. ll].

sonucunda temelde üst ve orta

bir pazar için giysi tasarlayan

sınıftan kadınların

bağımsız medacılann

ortaya

çıluşıyla

moda olgusu hızlı bir gelişme dönemine girmiştir.[ 54]
Bir

modanın

ortaya

çıluşından

yerini yeni bir medaya

evreler halinde geçen zaman olarak

tanımlanan

gibi sürekli yenilenerek ve temel

ayrıntılarda

kadar ulaşrruşEır.[ Davis, s.ll9-120l
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bırakmasına

kadar

moda döngüsü, denizdeki dalgalar
birbirinden aynlarak günümüze

3.2.1. Giyimde l\lodayı Etkileyen Faktörler
içerisınde ~.:ıda.

Tarihsel süreç

faktörlerden etkilenerek

sosyoloJik. ekonomi". psikolojik ve politik

değişir:: Ye gelişim göstermiştir.

Bu faktörlerin rnodaya

etkisi günümüzde de de\·am erme~edir.
3.2. 1.1. Sosyolojik Faktörler
İlkçağlarda, inançbr, to;ı:umdaki sını f aynlıklan \'e iklim: Onaçağ'da,
savaşlar, salgınlar,

göçler ve

morlayı etkilem i ştir.

olaylar

teknolojik

taşınmıştır.

ve

savaş~

ruıizm, çalışma hayatı

ve

ve Yüceer. s.7].

Doğu'nun

Batı'ya

zengin kültürü

ve gösterişli giysiler moda olmuştur [55].

yıllannda insa:ıoğlunun

uzaya

bu döner..de metalik

etkilemiş.

gibi sosyolojjk

kazanan milletin ekonomik yönden güçlenmesi

varlıklı sınıfı etkilemiş. pahalı

1961-1963
modayı

Günümüzde ise moda,

Seferle:i sonucunda

Bu dönemde

gelişmesi

ticaretin

gelişmelerden etkilen::ıektedir [Altınay

Onaçağ'da Haçlı

s::ırayı

r:-ıilletlernrası

yolculuğu

görünüşlü

giysiletinden esinlenilerek tasarl ana;ı giysiler moda

ve aya ilk ayak

kumaşlar

hasışı

ve astronor

olmuştur [Altınay

ve Yüceer,

s.7].
Sanayi Devrimi'nden sor.;a
etkilemiştir. Geçmiş

girmesi de

kadının iş hayatına

dönemlere ait,

kadının

hareket

derinden

rnodayı

rahatlığını kısıtlayan

kabank

erekli uzun giysiler ve korse, tarlatan gibi iç giysiler yerini daha sade ve
fonksiyonel giysilere bın.ıkrruştır. Bu giysiler içerisinde özellikle pantolon.
toplum içindeki sosyal konumunu
gelmiştir

haline

değiştirmiş

ve

kadının kurtuluşunun

kadının

simgesi

[ Hak.ko, s.24]

3.2.1.2 Ekonomik Faktörler

Milletierin ekonomik
etkilemektedir.
gere"tiren
pahalı

Sa\aş

gıysiler

ve bol

ve

moda

kıtlı}ç

Savaşı

kumaştan yapılan

zenginlik ve

fakırlik

dönemlerinde etekler

olmuştur. Banş

kumaş kullanılan

!.Dünya

~çıdan

dönemleri

kısalmış

modayı

ve az

ve bolluk dönemlerinde ise

kumaş

gösterişli,

giysiler moda olmuştur.

öncesinde

kadıniann

giysiler giymesi,

15-20 m ve daha fazla miktardaki

savaş sonrasında

bu duruma bir örnektir [Altınay ve Yüceer, s.8].
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ise mini

eteğin

moda

olması

3.2.1 .3. Psikolojik Faktörler
Birey, hem kendisini yaşaclığı toplumun bire~ lerinden ayn rmmak,
başkalanna

benzememek hem de onlar tarafından beğenilmek, kabul görmek
deği~imi

istemekredir. Bireylerin bu tutumu moda denilen

yaratan,

yaygınlaştıran

\'e yenilenmesini sağlayan temel etkenlerdendir [Meydan Larousse. s.61].
Psikolojik açıdan bireyler, düşünce tarzlann ı. hayata bakış açılannı,
beklenti!erini.

farklı

olma isteklerini, mutluluk ve üzünmlerini aniatmada

\'e giysileri bir araç olarak

görmüşlerdir.

modayı

Toplumda çeşi tli duygulan ifade etmede

simge hali ne gelen bazı renkler ve giysiler bugün bile bu özelli klerini
korumaktadırlar.

güzelliğini

giydiği

Bir gelinin

beyaz gelinlik

mutluluğu,

saflığ1,

iç

ifade ederken, cenaze törenlerinde giyilen siyah renkli giysiler acıyı ve

üzümüyü ifade etmektedir.
insanoğlunun doğasında varolan üstün olma, hakimiyet kurma ve varlı ğını
duyguların

hissettirme gibi

ifadesinde de moda Ye giyim bir araç olarak

görülmüştür. Örneğin,l8.yy'da aristokrat sınlfına mensup bayanlar gösterişli
kumaşlardan

göğüs

dikilen,

pahalı

mücevherlerini rahatça

sergileyebilmeleıi

için derin

dekaltesi olan, kat kat dantellerle süslenen giysileri giymişlerdir. Bu

giysüer on lan düşük gelirli halktan ve hizmetkar sınıfından ayırmıştır [56].
Fransız İhtilah ile başlayan, insanlar arasındaki aynmı ve çifte standart

uygulamalan onadan
altına almıştır.

etkisi

kaldırmayı

Moda da bu

sembolize eden giysiler
dünya

tarafından

Unisex

görüşün

tasarlanmıştır.

benimsenrrtiş,

sembolü olarak kabul

amaçlayan "özgürlükçü

etmiştir

modası, kadınlar

etkisinden

görüş"

tüm

dünyayı

payını alnu ş ,özgürlüğü

Bu giysiler içerisinde "blue jeans" tüm

tüm dünya

gençliği

bu giysiyi

özgürlüğün

[Davis, s.83].
ve erkekler arasında giyimden kaynaklanan farklan

ortadan kaldırma ve eşitliği sağlama isteğinin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Mini
etek

rnodası

ise gençlerin

dayanışmanın

göstergesi

yetişkinlere karşı

olmuştur

duyduklan tepkinin ve aralanndaki

[Hakko, s.23).

3.2.1.4. Politik Faktörler
Belirli

ülkeler

tarihsel

süreç

içerisinde

çeşitli

sebeplerle

dünya

kamuoyunun ilgjsini çekmiştir. Modacılar da kamuoyunda oluşan bu ilgiye

37

karşılık

ol:ır.ı~

söz konusu ülkelere ait renkleri.

desenleıi

ve biçimleri

tasanml:ınn:! r:.ışımışlardır.

Örneğiil. 1973-197-4 )ılınch yaşanan Dünya Perrol Krizi. OPEC'e üye olan

Arap Ülkelerinin yöresel renk.lerirıin, giysi biçimlerinin \'e aksesuarlannın moda
olmasına

açmıştır

yol

dun:m:ı başka

Bu

Saldınlan

Eylül

[Aiunay ve Yüceer, s.8].
bir örnek o1arak. 2001

sonucunda, kamuflaj desenli

- deseni olan -..

Amerıkan B::ı\Ta2ı

.

Qİ\'silerin

Bunl:ınn yanı sıra çeşitli

üzerinde
edilmiş

baskı

ve

gerekirse:

yılında

ABD'ye

kumaşlardan

moda olması

karşı yapılan

ll

üretilen ve üzerinde

-

Q.östeıilebilir .

dönemlerde politik anlamda,

diğer

dünya ülkeleri

kuran ülkelerin giyim tarzlan tüm dünyada moda olarak kabul

çeşitli

moda dönemleri ortaya çıkmıştır. Bu duruma bir örnek vermek

18.yy ' lın

Fransa'sı

güçlü

olmuştl.!r.

benimsenmesine neden

tüm

Fransı z

dünyada

Medası 'nı n

Bu dönemde 1\apolyon'nun imparatorluk

kurmasıyl..ı başlayan

\'e tüm düny<!~1 etkisi aluna alan moda dönemi'·Ampir··

almıştır [Komsuoğlu

\e diğerleri, s.l9]

adın:

3.3. Giysi Tasa rımı Sürecinde ~Ioda TasarımcLsı

Tüketici

beğenisine

sunulacak bir giysinin en önemli sorunu

Ürünün yani giysinin temel özellikJcri üretim sürecinin temelini

soyutlanamayan bir ikilidir. Giysi

tasanmı, düşünebilmeyi

görüiUr hale getirebilmeyi içermektedir. Giysi üretiminde

ol uştu ran tasarı m

tasanın

bölilmünde belirlenmektedir [Bilgen, s.30J. Giysi ve

ve

tasan mdır.

birbirinden

düşünülenı

tasanın

gözle

bir araç, giysi

ise amaçtır [Aydın ve Çakar, s. 268). İşletmelerde tasanın aracıru kullanacak ve
giysi

amacına ulaşılmasını sağlayacak kişi

"Moda

tasanmcısı,

tasarı:n

moda tasanmcısıdır.

sürecim organize eden, hedef

gereksinimlerine uygun çözümler üreten, bilimsel
değerlere

sahip

işlevsel-

özgün-

çağdaş tasarımlar

haline getinne becerisine sahip olan
Başka

bir

açıdan

moda

kişidir"

tasanmcısı ,

tasarlayan, çizen,

kalıp h az ırlayan,

tanımlanmaktadır

[ Çivitçi, s.94]

araştınnalara dayalı

kitlenın

ve estetik

yapan ve bu tasanmln.n ürün

[Bilgen 2002, s.30]

"uygulanabilir, özgün giysi modelleri

üreti m bilgi, becerisine sahip kimse" olarak
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Bu

tanımlar bağlamında

çızimlerini yapmamaktadır. Aynı
ıle

tas::ınm.:ıs:. s::ıc~.:~

moda

gi~sileri ıas::ırl:ıyıp.

tas:ırbdığı ;.~.sdenn

zamanda

üretim

slirecıyle

ilgili bilgi ve beceriye de sahiptir.
":\lod:ı

bir un5ur

gibi bir alanda eğer yarauc1lık yapıyors:ınız s~r::n:ı. e~ :::..: ~tmesı gereken çok önemli

vardır: z:ın:ıat. Dimyanın

nedenı. t:ıs:ırımcıysanız

ve bir

tasanmcıl:ı.,. ışe çı·_,Jıkl:ı bJşlamışlardır.

en ünlü

tasarım yapıyorsanız.

onun

gi~si h~:

::e

Bunun

nasıl geldiğini adım adım.

bizzat slu'ece dahil olarak bilmenizin gerekmesidir'' [57].

Giysi

tı:ıs::ınmı

işlemler,

öncesi

sürecinde ilk

aşama ynratımdır.

üretim ve pazarlama

aşamalan

Bu aşamadan sonra üretim

gelmektedir

[Aydın

ve Çakar,

s.269].
Yaratım aşaması

içerisinde tasanıncı özgünlük

"~1od:ı uısarımcısı. yaratım aşamasında
i:ırklı olanı.

yenilikçi

olanı

kollar.

tllS:ırımcının kişılı~inde bunları

ara~ ışı

modem ruh bline

~:;gun

Geçmişten kopuşu s~;::ıyan

ile

bir dünyaya sahiptir.
konmasıdır.

onuya

yardımcı

boyalar vb.

ürüne

tasanın

prensipleri ve

gözle görülecek

tasanmcının kumaşı. yardırn:ı

öğeleri düşünceleri doğrultusunda

dahi bir

malzemelerin yer aldığı

düşünüleni:ı

Burada esas olan

Yani

onayJanmamış

olanı .

[Da\·is. S. l-t3].

):tka1arnaya çalışır··

kağıtlar, kumaşlar,

ol:lrak sürekli yeni

!-:enuz

Giysileri yaratacak tasamnc1 elbiselerin yorumu:iC<!.
öğeleri

içerisindedir.

dönüştürmesi

şekilde

malzemeleri ve

gerekmektedir

geniş

diğer

[Aydın

ve

Çakar, s.271].
Tasanmcı düşüncelerini

ürüne

dönüştürürken

gereken bazı sorular olabilir. Bu sorular şu
- Ne tasarianacak ve tasanının

kendi kendine

cevaplaması

şekilde sırala.,abilir:

amacı

nedir?

- ilham kaynağı. tasanrnın konusu nedir?
- Hedef kitle kimdir. zevkleri, tercihleri \'e beklemilen nelerdir?
- İşletme yönetiminin beklentileri nelerdır?
- Sezon nedir, sezona ait moda trendleri, renkler ve kumaşlar nelerdir?
-

Tasanının

süresi nedir ve çalışma temposu ne olmalıdır?

-

Tasanınların

uygulanabilirlik düzeyi nedir?
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- İ~krmenin üretim olana}.,:_lan nedir?
Tasanrncının. araştınna

tjfam::ısı. p;ız:.ırlama
kumaş

ve

satış

,.e gözlem

bölürnlerinden gelen

ve renklerle ilgili trend

defilelere

katılması, işletme

alışverişinde bulunması

analizleıini

görsel ve

basılı

moda

yumçi - yurtdışı

ince1emesi.

yanıtlamada yardımcı

msanmcısı,

yaymlan

,-erileıi değerlendim1esi,

yönetimi ve üretim bölümünden ilgili

bu sorulan

Yara:ırn aş::ımasında

yapması,

moda

fuar ve

kişilerle

fikir

olabilir.

bireysel koleksiyonunu

hazırlarken

tasanmlar:na ilham veren fikri her yerden alabilir [Da-vis. s. l.f6]. Örneğin, Özlem
Süer'e

··.-\ taman:ı"

köyünde

koleksiyonunu

yaşayan

insanlar ve bu

dalgalarla yaşayan

yaşlı

olduğu

hazırlaması

İşletmelerde

köyünün rüzgannda

hazırlamada, tasanmcının

özgürlük, bir

durumunda

balıkçı

ilham veren fikir, bir
kıyıya

balıkçı

vuran

bir balıkçı teknesinin öyküsü olmuştur (58]

Birevsel koleksiyon
sahip

hazırlarnada

işletme. rnüşteıi

ilham

kaynağı

seçiminde

ya da marka için koleksiyon

kısıtlanabilmektedir.

ürün fikirleri çeşitli kişi ve birimlerden gelmektedir. Bu kişi ve

birimler arasında tüketici ler, işletmenin üst düzey yöneticileri, marka yönetlcileriı
araştııma-geliştirme,

malzeme sağlayan

pazarlama ve üretim bölümünde

satıcılar

çalışanlar

ve firmaya

yer almaktadır( Çivitçi, s.92].

Tasanrncının

ilham kaynağı ne olursa olsun rasanmlannı hazırlarken,

tasarımı oluşturan

siluet 1 detay-süsleme, renk ve doku öğelerini en iyi şekilde

kullanması

ve tasanın prensiplerini göz önünde bulundurması gerekmektedir.

Bunun yum sıra giysiler tasarlarken birbirinden soyutlanamayacak kadar iç içe
olan çeşi tli fak-törler tasanmcıyı ve dolayısıyla tasanmlanm etkilemekted1r.
Bunlar:
- Y!oda faktörli
- İşletme politikası ve tüketici beklentileri faktörü
- Giysinin tüketiciye uygunluğu ve fonksiyonellik faktörü
- İklim, sosyal çevre, coğrafi bölge, kültürel-ekonomik yapı ve cinsiyet
gibi özellikJeri içeren giysinin

kullanımalam
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faktörü

- Giysinin bir bütün
kriterietini

oluşturan

Giyimin, insan

görs.el

ol:ırak

algılanm::ısıyla

ilgili

değerlendinne

estetik faktör

olmanın

varolmanın gereği olmasından

ve toplumda

kaynaklanan sosyolojik \·e psikolojik faktör
- Hammadde,
fak."törüdi.ir

yardımcı

[Aydın

malzeme temini ve

işletmenin

üretim teknolojileri

ve Çakar. s.:n0-271].

Bu faktörler etkisinde giysi tasarlayan, üretimin

tasanın

sürecini planlayan,

denetleven ve sonuelandıran bir elemai1 olarak moda tasanmcısının görevleri:
>

~

-

Tasanın

~

sürecini organize etmek,

- Ön araştırmalar yapmak,
- Gerekli materyalleri seçmek,
- Sezonun trendlerine ilişkin

araştınnalar

yapmak,

- Ürünün hedef kitleye, sezona ve siparişe göre çizgisini belirlemek,
-

Tasanın çalışmalannın planlı
sağlamaktır

olarak yürütülmesi ni ve sonuçlandınlmasını

[Bilgen 2002, s.30).

Görevlerini yerine gerinnede bir tasanmc1da
mesleğini

sevme, günde 11-12 saatlik bir

sonsuz çizimler,
bazen de model

sayıs1 z

özelliğinin vurgulandığı

üzerine aktannada çizim

yeteneğine

mesleğindeki gelişmeleri yakından

çal1şma

hazırlama

koleksiyonlar

olması

gereken nitelikler ise

temposuna uyum

gücü ve sabn, bazen

giysiler tasarlama,

özgün fikirlere sahip olma, tüketici

kumaş

düşündüklerini kağıt

sahip olma, inceleme gezilerine

takip e[me,

sağlama,

kalıp hazırlama

ve

katılma

dikiş

ve

bilgisi,

gruplarının özellikleıini tanıma, işletme

becerisi, üretim yönelimi ve yabancı dil bilme şek1inde sıralanmaktadır [Aydın ve
Çakar, s.270].
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-1. l\L-\TERYAL Ye YÖNTE~I

-t 1. Materyal
Bu a;aştınnanm materyahni. Eskişehir, Ankara ve İstanbul' da bulunan
büyük ve ona ölçekli hazır giyim işletmelerinden kadın, erkek ve her ikisi için de
h:ızır

gıyım

üretimi

yapan

toplam

25

işletmeye

uygulanan

anketler

oluşturmak.-mdır.

-1.2. Yöntem
Araştı:manın evreni, Türk Hazır Giyim İşletmeleri, araştırmanın ömeklemi

ise Eskişehir. Ankara ve İstanbul' da bulunan 25 hazır giyim işletmesi dir.
Araştırmada

işletmelerin

yer alan

9'o

40'ı

(10

işletme)

%36'sı

Ankara'da,

(9

işletme) !sw.nbul'da,% 24'ü (6 işletme) ise Eskişehir'de bulunmaktadır.

Bu

araştırmada,

araştırma

yöntemi

olarak

anket-survey

yöntemi

kullanılmıştır.

Araştımıada öncelikle, Anadolu Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, Bilkent

Üniversitöi Merkez Kütüphanesi, Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, YÖK
Kütüphanesi, Milli
Kütüphanesi'nde

Kütüphane ve

araştırma

İhracatı

Geliştirme

konusuyla ilgili kaynak

ve

Etlit Merkezi

taraması yapılmış

ve

intenıet

ortammda konu ile ilgili bilgiler araştınlmJştır.
Kaynak tararnası ve internet ortammda yapılan araştırmalar sonucunda elde
edilen bilgiler doğrultusunda hazır giyim işletmelerinde ürün tasarımı süreci ve bu
süreç içerisinde moda

tasarımcısı

oluşan

hazırlanmıştır.

anket formu

ile ilgili veri elde etmek

amacıyla

Hazu·lanan anket formu 5

23 sorudan

hazır

giyim

işletmesine

uygulanarak denenmiş, gerekli dUzeltme ve düzenlemeler yapılarak

araştırmada

kullamlacak duruma getirilmiştir.

Ankene, işletme ile ilgili genel bilgiler, işletmenin faaliyet alanı, ürettiği
ürünler, ürün

tasarım

süreci ,

tasanın

sürecinde

yapılan

işlemler,

tasarım

bölümünde çalışan personel. tasarım sürecinde moda tasarımcısının nitelikleri ve
görevleri, tasarımlan elde etmede kullandığı yöntemler, ürün tasarlarken göz
önünde bulundurduğu kriterler, tasarım süresi ve sayısı ile tasanının önemine
ilişkin

sorular yer almaktadır.
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Anket formunda yer
yöneticilen ve

:ıl:::.rı

sorul:lr

yapılan görüşmeler

amacıyla çözümlenmiştir.
dağılımlan

dUzenlenmiştir.
araştırma

Her sorunun

SPSS 10.0 programı

Çizelgelerde

bulgulan olarak

yazılmış\ e

işletme

dağılımı

bulmak

tasanmcıl:ı.r tarafından ceYaplanmıştır.

Ankette }'er alan sorulan:-. ceYaplan, seçenekiere göre

yüzde

sonucu.

seçeneklerine

yardımıyla

düşen

hesaplanarak çizelgeler halinde

yer alan verilere göre onaya

açıklaamış.

bulgular

frekanslara göre
çıkan

sonuçlar

doğrultusunda araşurma

sonucu

önerilerde bulunulmuştur.

Anac1otu Or.ive:-:;·~~ı
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Ph:ır'f.ez

Kütco"'r-

S. BULGULAR
Bu araştırmada Türk Hazır Giyim İşletmeleıi'nde ürün tasanmı süreci ve
tasanın

süreci

içeıisinde

moda tasanıncısı ile ilgili bilgilere

ulaş abilmek amacıyla

uygulanan araştırma yöntemi sonucunda elde edilen bulgular şöyledir:
Çizelgc 5.1. Hazır Giyim İşletmeleıinin Kuruluş Yıllan

ı

Yıllar

1 1970-1979

Frekans

o/o

4
16
4

16
64
16
4
100

1980-1989
1990-1999
2000 ·den sonra
Toplam
Çizelge 5.1.

ı
?_)-

incelendiğinde hazır

yıllan arasında, % 16 'sının
yıllan arasında

giyim işletmelerinin o/o 64'ünün 1980-1989

1970-1979 yıllan arasında, yine %16'sının 1990- 1999

ve % 4 'ünün 2000

yı lından

sonra kurulduğu görülmektedir.

Çize!ge 5.2. Hazır Giyim İşletmelerinde Çalışan Personel Sayısı
Çalışan

Personel Sayıst

Frekans

o/o

101-150 kişi
ıs ı -2oo kişi
201-250 kişi
251-300 kjşi
301-350 kişi
350'den fazla

8
4

32
16
16

Toplam

?_)

Çizelge 5.2.
çalışanı

ı

4

4
4

16
16
100

incelendiğinde işletmelerin

%32'sini 100-150

kişi arasında

olan ona ölçekli işletmeler. o/o 16'smı 151-200 kişi arasında çalışanı olan,

%16'sını

ça1ışanı

4

201-250

kişi arasında çalışam

olan,

%16'sını

301 -350

kişi arasında

olan. %12'sini 350 kişiden fazla çalışanı olan ve o/o 8'ini 251 -300 kişi

arasında çalışanı

olan büyük ölçekli

işletmeler oluşturmaktadır.
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Çizelgc 5.3. Hazır Giyim İşletmelerinde (retilen Ürünler
Ürünler
Dış

Frekan5

o

giyim

Üst giyim

İç

c;c

ı
ı

8

20

)

o

giyim

Hepsi

2

Diğer

ı

Çizelge 5.3.

80

o
s

ı

r_ )

Toplam

o

ı

2

ı

Üst ve Dış Giyim

ı

incelendiğinde işletmelerin

4

100

'k 80'inin etek, pantolon. gömlek.

ceket vb. üst giysiler ile mamo. palto, mont vb.

dış

giysileri bir arada

ürettiği

görülmektedir. işletmelerin çe s·ı sadece üst giyim üretimi yapmakta,~ 2· si ise
üst. dış \e iç giyim üretimi:ıin hepsini yapmaktadır. İşletmelenn c;c. 1'i ise gelinlik
gibi
-

diğer
h:ızır
V

üretimi yapan

givim ürününü

-.;

işletme

üreımektedir.

Sadece dış szi\. im ve sadece ic giyim
~J

~~,.;

ise bulunmamaktadır.

Çizel ge 5.4. Hazır Giyim İşletmelerinin Hedef Pazan

ı

HedefPazar
Yurt Dışı Fason
Yurt Dışı Markalı
Yurt lçi Fason
Yurt içi Markalı
Yurt Dışı- Yurt İçi Markalı
Yurt Dışı Fason- Yun İçi ~Iarkalı
Yurtİçi Fason-Yurt içi :Y1arkalı
Toplam
Çiıelge

5.4. 'teki

dağliıma

Frekans

%

1

o

o

ı

ı

4

1

1

4
20
48
16
8
100

s

ı
ı
ı
ı

12
4

2

ı

göre,

ı

ı

?_)

işletmelerin % 48 ' ı

yurt içi-yurt dışı

markalı

üretim yapmaktadır. İşletmelerin% 20'si sadece yurt içi markah. %16'sı yurt dışı
fason-yurt içi markah, 'k 8'i yurt içi fason ve markah, % 4'ü sadece yurt
markah yine % 4 ise sadece yurt içi fason üretim
fason üretim yapan

işletme

ise bulunmamaktadır.
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yapmaktadır.

Sadece yurt

dışı
dışı

L

Cızelge 5.5. Hazır Giyim işlennelerinin Hedef Kitlesi

~ı
Genç yaş
Orta y:ış ve üzeri
Genç ~:ış ve orta yaş

ı
ı

Diğer

Topilm f=2::>-

Çizelge 5.5.
üzeri

kadın

Erkek

f

ı

%

ı

ı

A

-r

o

13

ı

o
o

52

2

o
o

1

f

o

Kadın

%

o

incelendiğinde işletmelerin

kadınlardan oluşan

t!zeri, hem

ı

Kadın

t

ve Erkek

f

9(:

o
o

o

o

ı

4

8

8

32

o

o

o

% 52'sinin genç

yaş

ile orta

yaş

ve

bir hedef kitle için, % 32'sinin genç

yaş

ile orta

yaş

ve

hem de erkeklerden

oluşan

bir hedef küle için üretim

yaptığı

görülmektedir. İşletmelerin o/c 8'i genç yaş ile orta yaş ve üzeri erkeklerden oluşan .

'C 4'ü sadece genç
üzeri, hem

kadın

yaştaki kadınlardan oluşan

hem de erkek bireylerden

ve yine % 4'ü sadece
oluşan

orıa yaş

ve

hedef kitleler için üretim

~ apmaktadır.

Çizel ge 5.6. İşletmelerin Hedef Kitlelerinin Gelir Düzeyi
Gelir Düzeyi
Yüksek Gelirli
Orta Düzey Gelirli
Düşük Gelirli
Yüksek ve Orta Düzey Gelirli
Toplam
Çizelge 5.6.

76'sırun

%

4
19

16
76

o

incelendiğinde

hedef kitlelerinin o/o

Frekans

o

2

8

25

100

ona ve büyük ölçekli

hazır

ona düzey gelire sahip, %

giyim

işletmelerinin

16'sının

yüksek gelire

sahip. % 8'inin ise hem yüksek hem de orta düzey geliriere sahip bireylerden
o luştuğu görülmektedır. Düşük
ışletmesi

gelirli bireyler

ıçin

tiretim yapan

hazır

ise bulunmamakradır.

Çizel ge 5. 7. İşletmelerde Tasanın Bölümünün Varlığı

l İşletmenizde tasanın
bölümü var mı?
1Evet
Hayır

Toplam

Frekans

%

?_)-

100

o
?_)
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o

100

giyim

Çizelge :.7.'deki
işletmelerinii1

Çizelge

dağılım:!

hazır

göre büyük. ve orta ölçekli

giyim

CC ıoo·ünde tasarım bölümü bulunmaktadır.

5.8.:ı. Tasarım

~~

Bölümünde Çalışanların Göre\·leri "e Sayısı Frekans Dağılımı

14-6ki.-;i
•

l-3 k.i·i
\1

Moda Tasanmcısı

kişi

7-9

T

ı

kişi

kişi

yok

fropl:ım f

ı

?_)-

o

ıo

?_)

o

o

1

25
25

10-12

113-15

19

")

14

ı

18

6

o

23

ı

o

o

o

1

~1odd giysı dık;::1 e!em:ınl

17

6

o

o

ı

ı

.,-

ı

9

ı

o

o

o

ıs

?_ )-

Bölümünde ÇalışanJann Görevleri ve Sayısı

Yüzdeliği

ı

ı
ı

Stilist
Modeli st
Kesim ete ma nı

1
ı

Diğer

Çizelge 5.8.b.

Tasarım

~~l-3kişi
r
Moda Tasanıncısı

ı

ı

Stilist

ı

Modelisı

ı

Kesim elem..:.nı
Model gıysi

dıkım elem:ın

Diğer

c

56

-ı

ı;;:

ı

72

'J
ı
- "'T

10-12 kişi 113-15

4

4

o ı

o

o

o

h-orıam%

o

8

100

o

40

100

ı

o

4

100

o

o

4

100

68

?1
- "T

o

o

4

4

100

36

4

o

o

o

60

100

tasanın

bölümünde moda

dağılıma

göre

İşletmelerin %

8'inde ise

tasanın

bulunmamaktadır. Tasanın

İşletmelerin 'k

yok

o

kişi arasında

56'sında

'k

kişi

_)

1

çalışaniann sayısı, işletme!erin %76'sında

işletmelerin

ı

o

4

4·ünde 7-9

1-3

1-3

kişi arasında,%

ve yine% 4·unde 10-12

bölümünde moda

lcişi arasında,

40. da ise stilist olarak

8'inde 4-6
çalışan

olarak

çalışaniann sayısı,

Ok 4'ünde 4-6 kişi an:ısındadı.r.

çalışan

personel bulunmamakta ve bu

yapmaktadır. Tasanın

çalışanların sayısı, işletmelerin %

tasanıncısı

kişi arasındadır.

tasanıncısı

bölümünde stilist olarak

personelin görevini moda tasanrncılan
olarak

kişi

ı

o

ı

92

kişi arasında.~

eleman

ı

o

4-6 kişi 1 7-9

76

Çizelge 5.8.b.'deki
olarak

ı

72'sinde l-3

bölümünde modelist

kişi arasında, %

24'ünde

4-6 kişi arasındadır. İşletmelerin% 4'ünde ise tasarım bölümlinde modclisl olarak
çalışan

personel

bulunmamaktadır.

Tasanm bölOmUnde kesim
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elemanı

olarak

çahşanl:ınn s3.yısı. işletmelerin %

92'sinde 1-3 kişi arasında, % -t'ünde 4-6 kişi

arasındadır. İşletmeleıin o/o 4'ünde jse tasarım bölümünde kesim elernam olarak
çalışan

personel bulunmamaktadır. Tasanın bölümünde model giysi dikim

elemanı

olarak çalışaniann sayısı, işletmelerin o/o 68'inde 1-3 kişi arasında. 'lo

2-fünde 4-6 kişi arasında ve o/o 4'ünde 13-15 kişi arasındadır. İşletmelerin %
·fünde ise ıasanm bölümünde model giysi dikim elernam bulunmamaktadır.
T:ısarım

bölümünde işletmelerin % 40'ında moda tasanmcısı, modelist. stilist. Ye

kesim elemanı yardımcılan, malzeme-aksesuar sorumlusu, manken ve bilgisayar
operatörü

diğer

gibi

çalışan

görevlerde

personeller

bulunmaktadır.

Bu

persenellerin sayısı işletmelerin % 36'sında 1-3 kişi arasında, % 4'ünde ise ..J.-6
kişi arasındadır. İşletmelerin % 60'ında ise tasanın bölümünde bu elemanlar
bulunrnama!..1adır.

Çizel ge 5.9. İşletmelerin Tasanıncı istihdamında Göz Önünde Bulundurduğu Kriterler
Kriterler

Frekans

%

3

12

b.İş tecrübesi

2

8

c.Ürerim konusunda bilgi ve beceri

o

o

a ve b

8

"'?

b ve c

ı

4

Hepsi

ll

44

o

o

25

100

a.Tasanm eğitimi

almış olması

ı
ı

Diğer

Toplam

Çizelge

5.9.

incelendiğinde

istihdammda

işletmelerin

tecrübesinin

bulunması

% 44'ü

tasanmcı

,_

olarak

çaJışacak

bireylerin

bireyleıin tasarım eğ1tirni almış olması. iş

ile üretim konusunda bilgi ve beceri sahibi

olması

kriterlerini göz önünde bulundurmaktadır. İşletmelerin % 32'sinde tasanıncı
istihdamında,

bireylerin

tasarım eğilimi almış olması

ve iş tecrübesinin

bulunması

kriterleri aranırken, % 12'sinde sadece tasanın eğitimi almış olması, o/o 8'inde
sadece iş tecrübesinin bulunmas1, % 4'ünde ise üretim bilgi ve becerisinin
bulunması

ile iş tecrübesinin olması kriterleıi aı·anmaktadır.
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Çizelge 5.10. Hazır Giyim İşletmelerinde Çalışan Tasanmcılann Eğitim Düzeyi
Eğitim

1

Düzeyi

o

I1kM.reum
ı Lise Ye ~leslek Lisesi
1 ).leslek Yüksekokulu
Yüksekokul ve Fakülte
Di2er
Toplam
Çizelge 5.10.'daki
eğitim

90

o

ı

3

15

12
28
60

--r
_ )

100

7

o

dağıtıma

işletmelerin

düzeyi.

ı

Frekans

%

göre

60'ında

o

tasanın

bölümünde

yüksekokul ve fakülte, %28'inde meslek
İşletmelerde eğitim

yüksekokulu, % 11'sinde ise lise ve meslek lisesidir.
ilköğretim

olan

ı

Tasanınında Tasanmcının

Fikir Kaynaklan

Ka~naklan

Frekans

a. Yurt içi-Yurt dışı Defilder
Yurt içi- Yurt dışı Fuarlar
c. Yerli- Yabancı Firma Kataloglan
d. Moda Dergi leri, Diğer Görsel ve Basıh Ka).
a. b ve d

o
o

b \e d

1 b.

Hepsi

Çizelge 5.1 ı.

defileleri

giysi

incelendiğinde
tasanınında

izlediği, yerli-yabancı

ı

%

o
o

ı

4

7

28

3
14
25

12

o

Topinm

tasanmcılann

hazır

o

56
100
işletmelerinin

giyim

fikir almada, yurt içi-yurt

dışı

yun içi-yun

dışı

firma kataloglan, moda dergileri ile

izleyerek ve moda dergileri ile
tasanın

fikri

alırken

,

fuarlara
diğer

işletmelerin

katılarak,

görsel ve

yurt içi-yurt

basılı

% 56'sında

fuarlara

'e basılı kaynaklardan yararlandığı görülmektedir. İşletmelerin
te:sanmcılar,

dUzeyi

tasanıncı bulunmamaktadır.

Çizelge 5.1 1. Giysi
1 Fikir

çalışan tasanmcılann

kauldığı,

diğer

görsel

% 28 'inde
dışı

defileleri

kaynaklardan yararlanarak

% 12'sinde tasanmcılar yerli-yabancı firma

kataloglanndan, moda dergilerinden ve

diğer

görsel ve

basılı

kaynaklardan fikir

almaktadırlar. İşletmelerin % 4'ünde ise tasanmcılar, tasanın fikri oluşturmada

sadece yerli ve

yabancı

firma kataloglanndan
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yararlanmaktadır.

Çizel ge 5.12.3 İlkbahar-Yaz Sezonu İçin Tasarım Çalışmal:ınnın Başlama Zam:ını
Aylar

Frekans

q,

ı

4

ı

Ocak
Mart
Haziran
EvlUl
Elci m

2

8

ı

4

s

Aralık

7
6
3

Toplam

?_)

Kasım

Çizelge 5.12.a.'daki

dağılırnlara

yaz sezonu için koleksiyon
aymda. o/c 24'ünde

20
28
24
12
100
göre

hazır

giyim

işletmelerinde

tasanın çalışmalan, işletmelerin

Kasım ayında,

%20'sinde Eylül

ayında

ilkbahar-

% 28'inde Ekim

ve %12'sinde

Aralık

aymda başlamaktadır. İşletmelerin %16'sında ise ilkbahar ve yaz koleksiyonu
hazırlıkianna

koleksiyon
-ı· ünde

bir

yıl

tasarım çalışmalan

Haziran

başlanmaktadır.

öncesinden

Bu

işletmelerin

% 8'inde

ayında

ve yine %

Mart aymda, o/C 4'ünde Ocak

ayında başlamaktadır.

Çizelge 5.12.b Sonbahar-Kış Sezonu İçin Tasarım Çalışmalarının Başlama Zamanı
Aylar

Frekans

%

Ocak

ı

Mart

6
5
5
4
2

4
24
20
20
16
8
4
4
100

Nisan
Mayıs

Haziran
Temmuz
AQ:ustos
Evlül
Toplam

ı
ı

25

Çizelge 5.12.b

incelendiğinde sonbahar-kış

çalışmalannın, işletmelerin

yine %20'sinde

% 24'ünde Mart

Mayıs ayında,

%ı6'sında

sezonu için koleksiyon

ayında,

Haziran

% 20'sinde Nisan
ayında

tasanın

ayında

ve % 8'inde ise

Temmuz ayında başladığı görülmektedir. İşletmelerin %16'sı ise sonbahar ve yaz
koleksiyonu

hazırlıkianna

bir

yıl

öncesinden

50

başlamaktadır.

Bu

işletmelerin

C( ...ründe

koleksiyon

tasanın çalışmalan

Ocak

ayında.

% 4'Unde

Ağustos ayında

\'e yine c;c -fünde Eylül ayında başlamaktadır.
Çiulge 5.13. Bir Sezon için Tasarımiann Hazırlanma Süresi
Süre

Frekans

%

')

8

1-2 ay

19

76

1-3 ay

4

16

Diğer

o

o

ı.:-

gün-l ay

')
_ )"

Toplam

100

Çizelge 5.l3.'teki dağılırnlara göre bir sezon için tasanmcılar. işletmelerin

c;c

- 6'sınd::ı

1-2

aı,

%

16 ' sında

2-3 ay, % 8'inde ise 15 gün-l ay

arasında

giysi

tas3Ilamaktadır.

Çizel ge 5.14. Bir Sezon İçin Hazırlanan Tasanın Sayısı
Tasanın Sayısı

Frekans

50- 100 adet

3

101-150 adet

2

8

151-200 adet

2

8

201-250 adet

....

~

12

251-300 adet

4

16

301-350 adet

2

8

ı

350'den fazla

9
?_)-

Toplam

Çizelge 5.14.
'k36'sında

250 adet

ı

12

ı

36
100

bir sezon için

tasarımcılann, işletmelerin

350 adetten fazla, %16'sında 251-300 adet arasında. % 12'sinde 201-

arasında

arasında,%
tasarım

incelendiğinde

%

yine %12'sinde 50-100 adet

arasında,

% 8'inde 101-150 adet

8'inde 151-200 adet arasında ve yine% 8'inde 301-350 adet arasında

yaptığı

görülmektedir.
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Çizelge 5.15. Tasarımların Hazırlanmasında Dikkat Edilen Ögeler
ı

Dikkat Edilen Ögeler

Frekans

~1oda

1 Giysinin

Fonksiyonu
Giysinin Estetiei
:Y1aliyet
Satılabilirlik

Hedef Kitle İstekieri
1 Hepsi

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

25

ıoo

o

Di2.er
1 Toplam

ı

?_ )-

incelendiğinde

Çizelge 5.15

t:ısanmcılar, tasanınlan hazırlarken

o
100

hazır

giyim

işletmelerinin

100'ünde

%

moda, giysinin fonksiyonu, giysinin
tamamını

maliyet, saulabilirlik, hedef kitle istekleri gibi faktörlerin

estetiği,

göz önünde

bu lundurmaktadı r.
Çizelge 5.16. Tasanın Bölümünde Yapılan İşlemler
ı İşlemler

Frekans

%

o

e. Üretim kalıplarının hazırlanması

o
o
o

f. Kalıpların serileştirilmesi

o

o
o
o
o
o
o

e. Pasta! planı hazırlama

o

o

ıl

Hepsi

19

76

1

a-b-c-d

5

20

ı

4

25

100

a. Model
1 b.

geliştirme,

renk ve hikaye panosu oluşturma

o

Model oluşturma, teknik ve artistik çizimierin yapılması

! c. Tasarımların deneme kalıplarının hazırlanması
d. ProtO[ip hazırlama ve kontrol

1

ı ~

1 a ve b
1 Toplam

Çizelge 5.16.'dan
bölümünde, model

anlaşılacağı

geliştirme,

teknik ve artistik

üzere

işletmelerin

renk ve hikaye panosu

çizimleıin

hazırlanması, prototİp hazırlama

yapılması,

oluşturma,

model

tasanmlann deneme

ve kontrol, üretim
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% 76'sının tasanın
oluşturma,

kalıplarının

kalıplannın hazırlanması,

ko.lıpl:ınn

serileştirilmesi

planı

ve pasral

hazırlama

işlemlerin

gibi

tamamı

yapılm::ıkr:ıdır. İşletmelerin 'k :w·sinde model geliştirme, renk ve hikaye panosu
oluşturma.

model

oluşturma.

kalıplannın hazırlanması

deneme

yapılırken,

yapılması,

teknik ve artistik çizimierin

tasanmlann

ile prototip hazulama ve kontrol

işlemleri

% 4'ünde ise sadece model geliştirme, renk ve hikaye panosu

oluşturma,

model

oluşturma,

teknik ve anistik çizimierin

hazırlanması işlemleıi

yapılmaktadır.

Çizelge 5.1 7. Tasanmlıınn Elde Edilmesinde izlenen Yollar
Frekans

%

3

12

3

12

o

o

b ve c

7

28

Hepsi

ll

44

Diğer

ı

4

25

100

izlenen yol
a.Tamarnen özgün modeller geliştirme
b.Varolan ve Uretilmekte olan bir giysi modelinin
bir doğrulmda tasartanması

yeni

ı
ı

küçük

tasanmların

c. Varolan

değişikliklerle

yeniden ıasarlanması

Toplam

Çizelge S.l7.'deki
giyim

işletmelerin

dağılırnlara

göre, yeni tasanmlann elde edilmesinde hazır

% 44'ünde, tamamen özgün modeller

üretilmekte olan bir giysi modelini yeni bir
tasanınlan

küçük

İşletmelerin%

değişikliklerle

doğrultuda

yeniden tasariama

28'inde tasanmcılar, yeni

tasanmlıınn

geliştirme,

varolan ve

tasartama ve varolan

yollannı

izlemektedirler.

elde edilmesinde, varolan ve

üretilmekte olan bir giysi modelini yeni bir doğrultuda tasarlamakta ya da varolan
tasanınlan küçük değişikliklerle yeniden tasarlamaktadırlar. İşletmelerin %

12'sinde

tasanmcılar,

varolan

ve üretilmekte

sadece özgün modeller
olan

tasarlamaktadırlar. İşletmelerin%
firmanın

istekleri

bir giysi

geliştirirken,

modelini

% 12'sinde sadece

yeni

bir

doğrultuda

4'ünde ise yeni tasarımlar, fason üretim yapılan

doğrultusunda hazırlanmaktadır.
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Çizclge 5.18. Tasanın Bölümünde Tasanınemın

Görevleıi

Görevler

%

Frekans

1

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

Hepsi

25

100

Diger

o

o

Toplam

25

100

I asan m Stirecini Organize Etmek
Sezonun Trendlerine İlişkin Ön Araştırmalar Yapmak
Gerekli Malzemeleri Seçmek (kumaş . aksesuar.. vb)
Hedef Kitk, Sezon ve Siparişe Göre Ürünün Çizgisini Belirlemek
Tas:ınm Sürecinin Planlı

Çizelge 5.18.

Yürütülmesiili ve Sonuçlandınlmas1nı Sağlamak

incelendiğinde işletmelerin

sürecini organize etmek, sezonun

trendleıine ilişkin

ön

araştırmalar

giysiler için gerekli malzemeleri seçmek, hedef kitle, sezon ve
çizgisini

belirlemek,

tasanın

sonuçlandınlmasmı sağlamak

sürecinin

görevlerinin

tasarım

%100' ünde tasanmcllar,

planh

tamamını

olarak

siparişe

yapmak,
göre ürün

yürütülmesini

ve

yerine getirmektedir.

Çizelge 5.19. İşletmelerde Tasanınlan n Üretim Karannı Veren Kişiler
Üretim Karannı Verenler

Frekans

%

o

o

b. Üretim Bölümü Elemanlan

ı

4

c. İşletme Yönetimi

2

d. Pazarlama Bölümü Elemanlan

o

s
o

a ve c

8

32

Hepsi

14

56

Diğer

o

o

Toplam

25

100

a. I

asanıncı

Çizelge 5.19.

incelendiğinde, işletmelerin

%

56'sında

tasarlanan giysilerin

üretimjne, tasanmcı, üretim bölUmü elemanlan, işletme yönetimi ve pazarlama
bölümü elemanlannın birlikte karar verdiği görülmektedir. Tasarımların üretimine,
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işletmelerin 'iC
~önetimi.

32'sinde

işletme

yönetimi ve

tasarımcı.

c;c s·inde sadece

işletme

% -t' ünde ise sadece üretim bölümü elemanlan karar 'eımektedir.

Çizelge 5.20. İşletmeleıin Kendi Tasarımlarını Hazırlam:tlannın Yararlan
Yararlar

Frekans

ı

çe

Katma Değeri Yüksek Ürün Elde Edilmesi

o

Firma İsmi, Markasının Oluşturulması

3

12

Yüksek Rekabet GUcU

o

o

Hepsi

22

88

Toplam

25

Çizelge 5.20.'deki

dağıtıma

tasarımlarını hazırlamanın.
oluşturulmasında

katma

hazır

değer

firma ismi ve

giyim

ı

o

100

işletmelerinin

elde etmede.

ve yüksek rekabet gücü

düşünmektedir. İşletmelerin %
s:ıdece

göre.

ı

fırma

kazanılmasında

% 88'i kendi

ismi,
yararlı

markasının
olduğunu

12'si ise kendi tasanmlarını hazırlamalannın

markasının oluşturulmasında yararlı olduğu görüşündedir.
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6. SOl\liÇ. YORUl\1 ve ÖNERiLER
Hazır

giyim sektörü, Türkiye imalat sanayisi içerisinde mevcut önemini

korumaktadır.

Sektörün ülke ekonomisindeki başansının devamı, mevcut ve

gelecekteki küresel piyasa koşullannda iç ve dış pazarda rekabet gücü kazanması,
kendi markalarım oluşturması ve daha yüksek kazanç elde edebilmesi için ürün
tasarımına

ve tasanıncısına önem vermesi gerekmektedir.
hazır

Türk
moda

giyim

tasarımcısının

işletmelerinde

ürün

tasanmı

süreci ve bu süreç içerisinde

mevcut durumunu ortaya koyarak,

tasanın

ve

tasanınemın

önemini vurgulamak amacıyla hazırlanan bu tezde ulaşılan sonuçlar şunlardır:
Hazır
çoğunun
}ılı

giyim işletmelerinin kuruluş yıllan incelendiğinde. işletmelerin
dışa açık

Türkiye ekonomisinde

büyüme modelinin

benimsendiği

1980

ve sonraki on yıl içerisinde kurulduğu görülmektedir.
Hazır

giyim

sınıflandmldığında,

ile 150

üretimi

yapan

orta ölçekli

hazır

kişi arasında değişmekte,

işletmeler,

giyim

çalışan

ışçı

sayısına

göre

işletmelerinde çalışan işçi sayısı

büyük ölçekli

işletmelerde çalışan işçi sayısı

1O1
ise

151 kişiden başlayarak 1200 kişi ye kadar ulaşmaktadır. Bunun yanı sıra büyük
ölçekli işletmeler. küçük atölye ve işletmelere fason üretim yaptırarak buradaki iş
~rücünden

de yararlanmaktadır.

Sektör işletmelerinde, etek, pantolon, gömlek vb. üst giysiler ile manto,
palto, mont vb. dış giysiler üretilmektedir.Bu ürünlerin yanı sıra, büyük ölçekli
işletmelerin

Hazır
işletmelerin
dış

bir kısmı iç giyim üretimi de yapmaktadır.
giyim işletmelerinde marka bilinci oluşmuş durumdadır. Ancak
yan ya yakın bir bölümü. sadece iç pazar için markalı üretim yaparken

pazar için markalı üretim yapamarnaktadır. Bazı işletmelerde ise iç pazar için

az olmakla birlikte, dış pazar için fason üretim halen devam etmektedir.
Hazır

giyim işletmelerinin hedef kitlesi, genç yaş ile orta yaş ve üzeri

kadınlardan oluşmaktadır.

Bunun yanı sıra kadınlar için üretim yapan işletmelerde,

erkekler için de giysi üretimi yapmaya doğru bir yöneliş söz konusudur. Ancak
sadece erkeklerden oluşan bir hedef kitle için üretim yapan işletme sayısı oldukça
azdır.
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işletmeleri,

Sektör

yapmaktadır.Bununla
alımına

sunan

orta düzey gelire sahip tüketiciler için üretim

birlikte

işletmeler

ürü:ılerini.

gelir se\'iyesi yüksek tüketici grubunun

de bulunmaktadır.
hazır

Orta ve büyük ölçekli

işlennelerinin tarnamında tasanın

giyim

bölümü

bulunmaktadır.

Hazır

işletmelerinin tasanın

giyim

modelist. kesim

elemanı

sayısı

personelin
bılgisayar

ve model giysi dikim

elemanı

tasarımcısı.

stilist,

olarak görev yapan

kişi arasında değişmektedir. Bazı işletmelerde

1 ile 3

yanı sıra tasanın

persenellerin

bölümünde, moda

bu

yardımcısı, modelisı yardımcısı,

bölümünde stilist

operatörü, manken \·e aksesuar sorumlusu olarak görev yapan
bulunmaktadır. Tasanın

elemanlar da

büyüklüğüyle doğru orantılı

bölümünde

çalışan

personel

sayısı. işletme

olarak artış göstermektedir.

İşletme yöneticilerinin çoğu. tasanıncı istihdamında. bireylerin tasanın
eğitimi alnuş olmasına. iş

tecrübesinin

bulunmasına

Ye üretim konusunda bilgi-

beceri sahibi olmasına önem vermektedir. İşletme yöneticilerinin bir kısmı
tasanıncı

bulunmasının

tecrübesinin

bireylerin sadece tasanın
Bu

olduğu

yönünde bir Lalebi
Hazır

yeterli

dergileri ile
işletmelerde
oluşumunda

Hazır
çalışmalan,

tasanın eğitimi almış

işletmelerde,

tasanıncı

işletmelerinin çoğunda.

dışı defıleler.
diğer

kısmı

iş

ve

ise istihdamda

bireyleri istihdam etme

görülmektedir.

yüksekokulu mezunu bireyler de

yurt içi-yurr

bir

olmasının

olduğunu dUşünmektedir.

yeterli

işletmelerinde çalışan tasanmcılar,

giyim

giyim

almış

olduğunu düşünürken.

öncelikle

mezunudur. Bununla birlikte
Hazır

eğitimi

eğitimi almış olmasının

bağlamda işletmelerin

giysi

tasanın

istihdanunda. bireylerin

görsel ve

tasanmcılar,

fuarlar.
basılı

yerli ve

yüksekokul veya fakülte

lise veya meslek lisesi ile meslek

olarak görev

ürün fikrinin

yerli-yabancı

yapmaktadır.

oluşumunda tasanmcılara,

firma kataloglan ve moda

kaynaklar ilham vermektedir. Ancak
yabancı

fırma

kataloglannın

bazı

ürün fikri

kaynak olarak kullanılmasının uygun olmadığını düşünmektedirler.

giyim

işletmelerinde

ilkbahar-yaz sezonu için giysi

sonbahar aylannda ( Eylül, Ekim,

tasarımı

çalışmalun

Kasım), sonbahar-klş

ise ilkbahar (Mart, Nisan,
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Mayıs)

tasanmı

sezonu için
aylarında

başlamaktadır. Bazı hazır giyim işletmelerinde sezonlar için giysi tasanmı
çalışmalanna

bir yıl önceden

başlanmaktadır.

Sektör işletmelerinde tasanmcılann bir sezon için koleksiyon hazırlama
süresi 1 ay ile 2 ay

arasında değişmektedir. Hazırlanan

casanın sayısına bağlı

olarak bu süre 2 ay ile 3 ay arasında da olabilmektedir.

Hazır

işletmelerinde

giyim

pazar koşullanna, talebe, ürün
olarak

değişjm

bir sezon için

çeşitliliğine

ve

koleksiyanda yer alan

hazırlanan

işletmenin

sayısı.

rasanmlann

üretim olanaklanna

bağlı

göstermektedir. Bu nedenle kesin bir rakam verrnek mümkün

olmamakla birlikte,

tasanmcılar

bir sezon için 50 ile 800 adet

arasında

lasanm

es tetiği,

maliyet,

yapmaktadır.
Tasanmcılar,
satılabilirlik

giysi

tasanınında

moda. giysinin fonksiyonu,

ve hedef kitle istekleri gibi ögelerin

ramaırunı

göz önünde

bulundurmaktadır.
Hazır

giyim

aşamaları

işletmelerinin çoğu,

izlemektedirler.

Ancak

hazırlanması, serileştirilmesi

bölümünde

giysi
bazı

ve pasta)

tasanmında,

süreç içerisinde yer alan

işletmele rde

üretim

kalıplarının

planının haz ı rlanması işlemleri.

üretim

yapılmaktadır.

Sektörde,

tasanın

bilinci

oluşmaya başlamıştır.

Ancak ramamen özgün

modellerden oluşan koleksi yonlar hazırlanamamaktadır. İşletmelerde daha çok
birkaç özgün modelin yer
yeniden

tasarianınası

aldığı,

varolan ve üretilmekte olan giysi modellerinin

ya da varolan

tasanınlarda

yollanyla elde edilen giysi tasanmlanndan
Hazır

giyim

ilişkin

seçmek, hedef kitle, sezon ve
planlı

ön

siparişe

değişiklikler yapı lması

koleksiyon lar hazırlanmaktadlr.

işletmelerinde tasanmcılar, tasanın

sezonun moda trendlerine

sürecinin

oluşan

küçük

araştırmalar

sürecini organize elmek,

yapmak, gerekli malzemeleri

göre ürünün çizgisini belirlemek ile

olarak yürütülmesini ve

sonuçlandınlmasını sağlamak

tasanın

görevlerini

yerine getirmektedir.
Hazır

işletme

giyim işlennelerinin çoğunda tasarlanan giysilerin üretimine,

tasanmcı,

yönetimi, pazarlama bölümü elemanlan ve üretim bölümü elemanlan

ortaklaşa karar

vermektedir.
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Sektör

işletmeleri ,

elde edilmesinde.
gücü

kendi

fiıma

tasarımlurını hazırlamalannın ,

markasının oluşturulmasında

ismi ile

değer

yüksek karma

ve yüksek rekabet

kazanılmasında yararlı olduğunu düşünme1.'1edirler.

YORUM
Hazır

ihracatı

giyim, sektörü

ve pazar

olma özelliğini

geçmişte olduğu

imkanları açısından

gibi bugün de istihdarru, üretimi,

Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörü

korumaktadır.

Ülke ekonomisi içerisinde başarının sürdürülebilmesi, iç ve dış pazarda,
koşullarında

mevcut ve gelecekteki küresel piyasa
tüketici beklentileri ve
bilinci

markalaşma ihtiyacı

oluşmaya başlamış,

artmıştır.

bağlamda

Bu

koleksiyonlarını oluşturma

ürün

tasanınma

değişen

gibi nedenlerle sektörde,

tasanın

ve moda

işletmelerde,

kendi

tasarım

yönünde,

rekabet gücü kazanma,

tasarımcısına
tasanmlannı

diğer çalışaniann

tanımlanamaması
hazırlanamaması

ve

görev. yetki ve

satış kaygısı

hazırlayarak

bölümleri kurulmaya ve

istihdam edilmeye başlamıştır. Ancak, tasanın sürecinde,
bölümündeki

verilen önem

tasarımcılar

tasanmcıların

ve tasanın

sorumluluklannın ayrıntılı

nedeniyle tamamen özgün

olarak

koleksiyenların

gibi sorunlar da bulunmaktadır.

ÖNERiLER

Bu tezin sonuçlan

doğrultusunda

geliştirilen

öneriler

aşağıda

maddeler

halinde sıralanmaktadır.
•

Türk

hazır

devamı

•

giyim sektörünün, Türkiye ekonomisi içerisindeki

başansının

için öncelikle sektör içinde var olan sorunlar çözümlenmelidir..

Türk hazır giyim

işletmelerinin

tasarım1a

değer, farklılık

katma

küresel rekabet koşullarında, iç ve

dış

pazarda

yaratmalan ve tasanmla rekabet etmeleri

gerekmektedir. Bu nedenle sektör ürün

tasarımına

ve

tasanmcısma

önem

vermelidir.
•

Sektör

işletmeleıi,

yaratmalı,

iç ve

dış

özgün koleksiyenlar
pazara özgün,

konuda ihtiyaç duyduklan

markalı

finansmanın

sağlanmalıdır.

59

hazırlayarak

ürünler

kendi

markalarını

sunmalıdır. Firmaların

karşılanmasında

devlet

bu

desteği

Tasanıncı eğitimine

•

sektör

önem verilmeli ,

ihtiyaçlanna

geliştirilmelidir.

göre

değişen

üretim

eğitim

mevcut

koşulları,

programlan

Sektör ve eğitim lnırumlan bu süreçte

teknoloji ve
yenilenerek

birlih.ı:e çalışmalıdır.

İşletmelerde, tasanın sürecinde yapılacak işlemler tespit edilmeli, bu işlemleri

•

yapacak

personelin

tanımlanmalı

•

görev,

ve sorumluluklan

aynnulı

şekilde

ve personel bu konuda bilgilendirilrnelidir.

İşlerrnelerde, tasanmcJların yaratıcı çalışmalarını özgürce yapabilecekleri

rahat çalışma ortamlan
•

yetki

Tasanmcı, tasarladığı

göstermeli.

tasanın

sağlanrnahdır.
işlevsel

giysilerin özgün,

ve üretilebilir olmasma özen

prensiplerine önem vermeli ve

tasanın

doğru

ögelerini

şekilde kullanmalıdır.

•

Tasarım

süresi.

tasarımcıdan

istenen

tasanın sayısına bağlı

olarak esnek

olmalıdır.

•

Yaraucılıklannı geliştirmelerinde tasanmcılara,

fuarlara

katılmalan

yönetimi
•

defile ve

jhtiyaç duyulabilecekleri her türlü görsel ve

kumaş, yardımcı

malzeme ve aksesuar kataloglan

basılı

işletme

tarafından sağlanmalıdır.

İşletme yönetimi, yeniliklere açık olmalı ve özgün ürünler tasadaması

konusunda tasarı mc ı yı
•

dışı

konusunda destek verilmelidir. Aynca ürün fikrinin

oluşmasında tasanmcılann

materyaller ile

yurr içi-yurt

Hazır

giyim

teşvik etmelidir.

işletmelerinde, tasanın

bölümü ve ürerim bölümü
tasanınların

bölümü ile

arasında

sürekli bilgi

üretimine birlikte karar verilmelidir.
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işletme

yönetimi, pazarlama
akışı

sağlanmalı

ve
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EKLER
Bu anket ··Türk Hazır Giyim işletme lerinde ürun Tasarımı Süreci ve Bu Süreç Içerisinde M0.:.1
konulu yüksek lisans tezi için veri toplamak amacıyla uygulanmaktadır. Yardımlarınız için
ıeşel..kllr ederim.
Araş. Gör. EsraVAROL

Tasarımcısı··

Işletmenizin kuruluş yılı

1.

ANKET SORUL ARI

nedir?

a. 1970-1979
b. 1980-1989
c. 1990-1999
d. 2000'den sonra
2.

3.

I şletmenizde çalışan

personel sayı sı nedir?
a. 50- 100 kişi
b. 101-150 kişi
c. 151-200 kişi
d. 201 -250
e. 251 -300
f. 301-350
g. 350'den fazla ise belirtiniz: - - - - -

Işletmenizde üretilen

orunler nelerdir?
a.Üst giyim (Etek. pantolon,ceket, gömlek... vb.)
b. Dış giyim ( Manto, palto, mont. .. vb.)
c. iç gi;im
d. Cevabınız iki şıktan oluşuyarsa (a ve b... vb.) belirtiniz. ---- - - - e. Hepsi
f. Diger--------

.ı.

işletmenizin

hedef pazarı nedir?
a. Yurtdışı (ihracata yönelik) fason
b. Yurtdışı (ihracata yönelik) markalı
c. Yurtiçi fason
d. Yurtiçi markalı
e. Ce vabınız birden fazla ise (a ve b... vb.) belirtiniz ---- -----------

5.

Hedef kitleniz kimlerdir?
Kadın

K adın

Erkek

ve Erkek

a. Genç yaş ( 18-30 yaş)

D

D

D

b. Orta yaş ve üzeri (30 yaş fiZeri)

D

c. a ve b

o

D
D

D

D

o
o
o

d.

Di~er ---

- - -----

-

6.

Hedefkitlenizin gelir diizeyi nedir?
a. Yüksek gelirli ( 2-5 milyar)
b. Orta düzey gelirli (700 milyon -2 mjJyar)
c. Düşük gelirli ( 700 milyon altı)
d. Cevabınız birden fazla ise (a ve b ... vb.) belirtiniz -·------------ --------------

7.

Işlet menizde tasarım

bölümü var mı?

a. Evet
b. Hayır
Cevabınız evet ise soruları cevaplamaya 1 ı. sorudan devam ediniz. Ha y ır ise 8. 9 . ..e l O.
so ruları cevapland ırın ız.
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,

Tasarım

8.

bölilmU olmamasının sebepleri nelerdir'?

a. Maliyetin yilksek olması
b. Giysilerin di~er bölümlerde (Uretim bölOmU gibi) tasarlanması
c. Tasarımların işletme dışındaki tasanmcılara ya da tasarım stlld)'olanna yaptırılması
d. Işletme olanaklarının yetersizli~i
e. Diger belirtiniz--- - - - - - - - -Tasarımlarınızı

9.

kimler yapmak'tadrr?

a. Modelist
b. İşletme yöneticisi
c. I şletme dışından tasanmcılar
d. Diger belirtiniz ---------- ------.

1O.

Tasarım

bölümlinüzün olmaması ne gibi sorunlar yaratmaktadır?

a. DUşilk kazanç
b. Tasarımları işletme d ışında yaporman ın getirdiği yüksek maliyet
c. Kendi markamızı yaratamıyoruz.
d. Hepsi
e. Di~er belirtiniz-- - -- - - - - - --

11.

Tasarım

bölOmUnde kaç kişi çalışmakta ve görevleri nelerdir?

a. Moda tasarımcısı
b. Stilisı
c. Modelist
d. Kesim elemanı
e. Model giysi dikim elemanı
f. Di~er belirtiniı-----------12.

------kişi
----- ---kişi
----kişi
------kişi

---------kişi
--- ·- -------kişi

Tasarımcı istihdamında göz önUnde bulundurduğunuz

a. Tasarım eğitimi

kriterler nelerdir?

alm ış olması

b. Iş tecrübesi
c. Üretim konusunda bilgi ve becerisi
d. Cevabınız iki şıktan oluşuyarsa (a ve b...vb.) belinin iz----------e. Hepsi
f. Diğer belirtiniz ------- ---13.

Tasarım

bölUmande çalışan

tasarımemın e~itim

dÜZeyi nedir?

a. llkögretim
b. Lise ve meslek lisesi
c. Meslek Yilksekokulu
d. Yilksekokul ve fakülte
e. Diger belirt in iz-------------- ------14.

Tasarımlarınızı hazırlamada

nereden fikir alıyorsunuz?

a.Yurt içi- yurt dışı defıleler
b. Yurt içi-yurt dışı fuarlar

c. Yerli -yabancı fırma katalogları
d. Moda dergileri ve diğer görsel ve basılı kaynaklar
e. Cevabınız birden fazla ise ( a ve b ..vb.) belirtiniz. - ---·-····-···············-------·f. Hepsi
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ı:-.

Tasanmlannızı hazırlamada

a. Bahar-yaz sezonu
b. Sonbahar- kış sezonu

sezonlar a göre hazırlıklara hangi aylarda başlıyorsunuz':'
------------- --------ayında
--------------------ayında

16.

Bir sezon için tasarımların hazırlanma süresi nedir?
a. 15 gün-l a}
b. 1-2 ay
c. 2-3ay
d. Diğer belirtiniz-----

1•

Bir sezon için ne kadar tasanm yapmaktasınız?
a. 50- 100 adet
b. 101-150 adet
c. 151-200 adet
d . 20 1-250 adet
e. 251-300 adet
f. 301-350 adet
g. 350 iizeri belirtiniz- - - -

18.

Tasarımiann hazırlanmasında

nelere dikkat ediyorsunuz?

a. Giysinin fonksiyonu
b. Giysinin (tasarımın) estetiği
c. Maliyet
d. Satılabilir olması
e. Hedefkitle (müşteri) istekleri
f. Hepsi
g. Diğer belirtiniz--19.

Tasanm bölümünde yaptığınız işlemler nelerdir?
a. Model geliştirme, renk ve hikaye panosu oluşturma
b. Model oluşturma, teknik ve artistik çizimierin yapılması
c:. Tasarımların deneme kalıp larının hazırlanması
d. Tasarımların prototipierinin hazırlanması ve kontrolU
e. Üretim kalıplarının hazırlanması
f. Kalıplann serileştirilmesi
g. Pasta! planı hazırlama
h. Hepsi
ı. Diğer belirtiniz -----

20.

Tasarımları

elde etmede kullandığız yöntem nedir?

a. Tamamen özgOn modeller geliştirme
b. Var olan ve Uretilmekte olan giysi modellerinin yeni bir doğrultuda tasariarnası
c. Varolan tasarımların kUçUk değişikliklerle yeniden tasarlanması
d. Cevabınız iki şıktan oluşuyarsa (a ve b... vb.) belirtiniz ----------------e. Hepsi
f. Diğer belirtiniz----- ---· - -21.

Tasanm bölümünde tasarımemın görevleri nelerdir? (Birden fazla işaretleyebilirsiniz.)
a. Tasarım sürecini organize etmek
b. Sezonun trendlerine ilişkin ön araştırma yapmak
c.Gerekli malzemeleri seçmek (kumaş , yardımcı malzemeler, süslemeler... vb)
d. Hedef kitle, sezon ve siparişe göre UrUnUn çizgisini belirlemek
e. Tasarım çalışmalarının planlı olarak yUrOtUimcsini ve sonuçlandırılmasını sağlamak
f. Hepsi
g. Diğer belirtiniz-------------
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22.

Tasarlanan giysilerin Oretimine kimler karar veriyor? (Birden fazla

işaretieyebilirsin i?_)

a. Tasarımcı
b. Üretim bölümü elemanlan
c. işletme yönetimi
d. Cevabınız iki şıktan oluşuyorsa ( a ve b...vb.) belirtiniz - --------e. Hepsi
f. Di~er belirtiniz- ----------23.

işletmelerin kendi tasarımlannı hazırlamalannın yararlan sizce nelerdir?

a. Katma degeri yüksek Orün elde edilmesi (yüksek kazanç)
b. Firma ismi, markasının oluşturulması
c. YUksek rekabet gilcil
d. Hepsi
e. Di~er bel ininiz------------
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