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KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 

TAŞKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU 

EL SANATLARI BÖLÜMÜ 

GELENEKSEL EL SANATLARI PROGRAMI 

DERS İÇERİKLERİ 

 

1.SINIF 

I. YARIYIL ZORUNLU / MESLEKİ SEÇMELİ / SEÇMELİ DERSLER 

 

Dersin Kodu / Dersin Adı: AIITOL101 / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I  
Teori / Uygulama: 2/-  
Kredi / AKTS: 2/2  
Zorunlu / Seçmeli: Zorunlu  
Dersin İçeriği: Osmanlı İmparatorluğuna giriş, İmparatorluğun uluslararası politikada yeri, 

fikir akımları, Avrupa devlet sistemine entegre çabaları, I. Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve 

Cumhuriyet’in oluşumu. 

 

Dersin Kodu / Dersin Adı: TDOL103 / Türk Dili-I  
Teori / Uygulama: 2/-  
Kredi / AKTS: 2/2  
Zorunlu / Seçmeli: Zorunlu  
Dersin İçeriği: Türk dilinin anlamı, toplum içerisindeki önemi, kültür ve dil arasındaki ilişki, 

dünya dilleri ve Türkçe, Türkçe’nin tarihi ve şimdiki durumu, Türk dilleri, ses özellikleri yapısı, 

noktalama işaretleri, konuşma ve kompozisyona giriş. 

 

Dersin Kodu / Dersin Adı: YDOL105 / Yabancı Dil-I  
Teori / Uygulama: 2/-  
Kredi / AKTS: 2/2  
Zorunlu / Seçmeli: Zorunlu  
Dersin İçeriği: Temel bilgileri öğrenme ve alıştırma yapma, kelime bilgisi ve zamanları 

öğrenme. 

 

Dersin Kodu / Dersin Adı: GES101 / Temel Sanat Eğitimi-I  
Teori / Uygulama: 2/2  
Kredi / AKTS: 3/4  
Zorunlu / Seçmeli: Zorunlu  
Dersin İçeriği: : Öğrencinin yaratıcı gücünü kullanarak gözlem, izlenim ve duygularını sanat 

yoluyla ifade edebilme başarısı sağlatılır. Ayrıca, öğrenciye sanat eğitiminin temel ilke ve 

kavram yöntemleri kazandırılır. 

 

Dersin Kodu / Dersin Adı: GES103 / Dokuma Teknikleri ve Uygulamaları-I  
Teori / Uygulama: 2/2  
Kredi / AKTS: 3/5  
Zorunlu / Seçmeli: Zorunlu 
 

 



Dersin İçeriği: Dokumacılığın tanımı, tarihçesi ve çeşitleri, yöresel halıların sınıflandırılması, 

Türk el halılarının sınıflandırılması, halının dokunması, düğüm teknikleri (Türk düğümü, İran 

düğümü, tek arış üzerine düğüm ve hekim düğümü), el dokuması halılarda meydana gelen 

hatalar ve bu hataların oluş sebepleri, halının yıkanması, yıkamadaki işlemler, halının kırkım 

işlemi, halıda kalite ve kalite hesaplamaları, halıcılıkta maliyet ve işçilik hesapları, halıların 

sınıflandırılması, Türk halılarında kullanılan motifler, Türk halılarında motiflerin başlangıçtan 

günümüze kadar kullanılmış halleri, halılarda kullanılan desen tipleri, teorik bilgiler 

doğrultusunda halı dokuma uygulamalarının gerçekleştirilmesi. 

 

Dersin Kodu / Dersin Adı: GES105 / Geleneksel Türk Desenleri – I  

Teori / Uygulama: 2/1  

Kredi / AKTS: 3/4  

Zorunlu / Seçmeli: Zorunlu 
 

Dersin İçeriği: Kompozisyon oluşturmak, hayvansal kaynaklı motifler çizmek, yardımcı 

motifler çizmek, kompozisyon çizmeye hazırlık yapmak. 

 

Dersin Kodu / Dersin Adı: GES107 / El Sanatlarına Giriş  

Teori / Uygulama: 2/-  

Kredi / AKTS: 2/3  

Zorunlu / Seçmeli: Zorunlu 
 

Dersin İçeriği: El sanatları ile ilgili teorik bilgi birikiminin ve uygulamalarının yaşam boyu 

eğitim sürecinde kullanılabilirliğini sağlamak. Geleneksel el sanatlarını koruma, uygulama 

yöntem ve tekniklerini gelecek kuşaklara taşıma bilincini oluşturmak. 

 

Dersin Kodu / Dersin Adı: GES109 / Temel Bilgi Teknolojileri  

Teori / Uygulama: 2/1  

Kredi / AKTS: 3/3  

Zorunlu / Seçmeli: Zorunlu 
 

Dersin İçeriği: Bilgisayar hakkında temel bilgiler, Word, Excel, Powerpoint gibi Microsoft 

Office uygulamaları, Internet kullanımı, E-mail gönderimi. 

 

Dersin Kodu / Dersin Adı: GES111 / Halı - Kilim Tasarımı-I  

Teori / Uygulama: 2/1  

Kredi / AKTS: 3/3  

Zorunlu / Seçmeli: Mesleki Seçmeli 
 

Dersin İçeriği: Tasarımın tanımı, desen tasarımının tanımı, tasarımın temelini oluşturan 

kurallar, tasarımda çizginin anlatımı, tasarımda dokunun anlatımı, tasarımda rengin anlatımı, 

tasarımda dengenin anlatımı, tasarımda boyama ve boyama teknikleri, renk ve tasarım 

skalasının oluşumu, desen tasarımı için alt yapısı verilen konular ışığında tasarımlara 

başlanması, kompozisyon çeşitlerinin anlatımı, bordür hesabının anlatımı, desen tasarımı için 

alt yapısı verilen konular ışığında tasarımların renklendirilmesi. 

 

Dersin Kodu / Dersin Adı: GES113 / Malzeme Bilgisi  

Teori / Uygulama: 2/1 

 



Kredi / AKTS: 3/3 
 

Zorunlu / Seçmeli: Mesleki Seçmeli 
 

Dersin İçeriği: Tekstil boyalarının gruplandırılması, boyama esnasında kullanılacak araç ve 

gereçler, desen tasarımında kullanılacak olan araç ve gereçler, kirkitli dokumalarda 

kullanılacak araç ve gereçler, süsleme sanatında kullanılan araç ve gereçler, minyatür sanatında 

kullanılan araç ve gereçler, ahşap yakma sanatında kullanılacak olan araç ve gereçler, hat 

sanatında kullanılacak olan araç ve gereçler, kalem işi sanatında kullanılacak olan araç ve 

gereçler ele alınacaktır. 

 

Dersin Kodu / Dersin Adı: GES115 / Ahşap Oymacılık Sanatı  

Teori / Uygulama:2/1  

Kredi / AKTS: 3/3  

Zorunlu / Seçmeli: Mesleki Seçmeli 
 

Dersin İçeriği: Bu ders öğrencilere, ileride katılabilecekleri mimari süsleme alanındaki 

yenileme çalışmalarında gerekli olan bilgi ve deneyimi sağlar. Türk mimari yapılarında süsleme 

elemanı olarak karsımıza çıkan ve günlük eşyalarda geniş bir kullanım alanı bulan ahşap 

işlerinin, geleneksel Türk el sanatlarındaki yeri, gelişim ve değişim aşamaları tarihsellik, içerik, 

biçim ve kompozisyon açısından incelenir. Ahşap işlerinin oyma, çakma, geçme ve boyama 

teknikleri öğretilir. Ahşap ve ahşap türleri, oymacılık, oymacılıkta kullanılan oyma takımları 

ve ahşap malzemenin oymaya hazırlanması sürecini içermektedir. 

 

Dersin Kodu / Dersin Adı: GES117 / Araştırma Yöntem ve Teknikleri  

Teori / Uygulama:2/0  

Kredi / AKTS: 2/2  

Zorunlu / Seçmeli: Seçmeli 
 

Dersin İçeriği: Kaynak araştırması yapma, araştırmanın yöntemleri, evren örneklem, verilerin 

toplanması ve verilerin toplanmasında kullanılan yöntemler, veri analizi, araştırma raporu 

hazırlama, araştırma sonuçlarını değerlendirme, araştırma sonuçlarını rapor haline dönüştürme. 

 

Dersin Kodu / Dersin Adı: GES119 / İş Sağlığı ve Güvenliği  

Teori / Uygulama:2/0  

Kredi / AKTS: 2/2  

Zorunlu / Seçmeli: Seçmeli 
 

Dersin İçeriği: İş sağlığı, kazaları ve güvenlik hakkında bilgi vermek, iş güvenliğinin 

hukuksal boyutlarını öğrenciye öğretmektir. 

 

Dersin Kodu / Dersin Adı: GES121 / Matematik  

Teori / Uygulama:2/0  

Kredi / AKTS: 2/2  

Zorunlu / Seçmeli: Seçmeli 
 

Dersin İçeriği: Bu ders ile öğrencinin; ticari matematik hesaplama işlemleri yapma ile ilgili 

bilgi kazanması ve beceri geliştirmesi amaçlanmaktadır. 
 
 

 



1.SINIF 

II.YARIYIL ZORUNLU / MESLEKİ SEÇMELİ / SEÇMELİ DERSLER 

 

Dersin Kodu / Dersin Adı: AIITOL102 / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II  

Teori / Uygulama: 2/-  

Kredi / AKTS: 2/2  

Zorunlu / Seçmeli: Zorunlu 
 

Dersin İçeriği: Cumhuriyet’in erken döneminin politik ve diplomatik tarihi, Atatürk reformları 

ve ilkeleri, II. Dünya Savaşı arasında Türkiye’nin durumu, II. Dünya Savaşı, Türkiye’nin 

tarafsızlık politikası, çok partili döneme geçiş, Kore Savaşı, NATO üyeliği, 1946 
 
- 1980 arası iç ve dış politika. 

 

Dersin Kodu / Dersin Adı: TDOL104 / Türk Dili-II  

Teori / Uygulama: 2/-  

Kredi / AKTS: 2/2  

Zorunlu / Seçmeli: Zorunlu 
 

Dersin İçeriği: Ses ve kompozisyonda temel kurallar, Türk edebiyatına giriş, Çağdaş Türk 

edebiyatından seçilmiş metinlerin analizi, Divan edebiyatına giriş, Türk ve dünya 

edebiyatından seçilmiş eserlerin okunup yorumlanması, kompozisyon çalışmaları ve rapor 

yazımı. 

 

Dersin Kodu/ Dersin Adı: YDOL106 / Yabancı Dil-II  

Teori / Uygulama: 2/-  

Kredi / AKTS: 2/2  

Zorunlu / Seçmeli: Zorunlu 
 

Dersin İçeriği: Dinleme, konuşma, okuma ve yazma çalışmaları, kelime bilgisi ve zaman 

öğrenme. 

 

Dersin Kodu / Dersin Adı: GES102 / Temel Sanat Eğitimi-II  

Teori / Uygulama: 2/2  

Kredi / AKTS: 3/4  

Zorunlu / Seçmeli: Zorunlu 
 

Dersin İçeriği: Renkle ilgili temel kavramlar ve tanımlar, rengin bilimi ve sanatı kuramsal 

olarak gösterilirken pratik çalışmalarla farklı teknikler üzerine bilgi verilmektedir. 12 renk 

çemberi, boya ve ışık renkleri, renk uyumu, 7 renk kontrastlığı, renk psikolojisi, renk 

çözümlemeleri, renk - mekân ilişkileri üzerine uygulamalı projeler verilmektedir. Renklerin 

perspektif etkileri öğretilir. Ana ve zıt renklerle renk kataloğu hazırlanır. 

 

Dersin Kodu / Dersin Adı: GES104 / Dokuma Teknikleri ve Uygulamaları-II  

Teori / Uygulama: 2/2  

Kredi / AKTS: 3/5  

Zorunlu / Seçmeli: Zorunlu 
 

Dersin İçeriği: Kirkitli dokumalar ve teknikleri, dokuma tezgâh çeşitleri, düz dokuma ve 

teknikleri, tezgâhları dokumaya hazırlama, çözgü hazırlama, çözgü hazırlamada dikkat 
 
 



edilecek hususlar, çözgülerin tezgâha aktarılması, gücünün örülmesi, ağızlık iplerinin takılması, 

zincir (çiti) yapılması, toprakçılığın yapılması, halının dokunması, dokunan halının tezgâhtan 

çıkarılması. 

 

Dersin Kodu / Dersin Adı: GES106 / Geleneksel Türk Desenleri – II  

Teori / Uygulama: 2/1  

Kredi / AKTS: 3/4  

Zorunlu / Seçmeli: Zorunlu 
 

Dersin İçeriği: Stilize motifler, natüralist motifler, gül grubu motifler, geometrik bezeme 

çizimlerini içerir. Nasıl ölçü alınacağını bilebilme ve çizebilme, ölçü, oran - orantı denge 

kullanabilme farklı malzeme ve teknikleri kullanarak desen çizebilme. 

 

Dersin Kodu / Dersin Adı: GES108 / Keçe Yapım Teknikleri  

Teori / Uygulama: 2/1  

Kredi / AKTS: 3/3  

Zorunlu / Seçmeli: Zorunlu 
 

Dersin İçeriği: Keçe tanım ve terminolojisi, Türklerde ve Anadolu'da keçe kullanımı ve 

yapımı, desenlendirme yöntemleriyle beraber, keçenin tarih sürecinde anlatımı ve keçe tasarımı 

ve uygulama çalışmaları yaptırılması. 

 

Dersin Kodu / Dersin Adı: GES110 / Kumaş Tasarımı  

Teori / Uygulama: 2/1  

Kredi / AKTS: 3/3  

Zorunlu / Seçmeli: Zorunlu 
 

Dersin İçeriği: Kumaş deseni tasarlama amacı kapsamında; doğadan ve geleneksel 

desenlerimizden obje çizimlerinin motif - desen ilişkisi ve genel tasarlama ilkelerine uygun 

olarak kullanılması, öğrencinin yapıcı tasarımlarını yeteneğiyle beraber uygulamada 

göstermeyi amaçlar. 

 

Dersin Kodu / Dersin Adı: GES112 / Halı - Kilim Tasarımı-II  

Teori / Uygulama: 2/1  

Kredi / AKTS: 3/3  

Zorunlu / Seçmeli: Mesleki Seçmeli 
 
Dersin İçeriği: Tasarımın tanımı, desen tasarımının tanımı, tasarımın temelini oluşturan 

kurallar, tasarımda çizginin anlatımı, tasarımda dokunun anlatımı, tasarımda rengin anlatımı, 

tasarımda dengenin anlatımı, tasarımda boyama ve boyama teknikleri, renk ve tasarım 

skalasının oluşumu, desen tasarımı için alt yapısı verilen konular ışığında tasarımlara 

başlanması, kompozisyon çeşitlerinin anlatımı, bordür hesabının anlatımı, desen tasarımı için 

alt yapısı verilen konular ışığında tasarımların renklendirilmesi. 

 

Dersin Kodu / Dersin Adı: GES114 / Örücülük  

Teori / Uygulama: 2/1  

Kredi / AKTS: 3/3  

Zorunlu / Seçmeli: Mesleki Seçmeli 
 
 



Dersin İçeriği: Bitkisel örücülük ve tarihçesi, bitkisel örücülük ve tarihçesi, bitkisel örücülük 

ve kullanılan araç ve gereçler, yörenin bitkisel örücülük tarihçesi, bitki örücülüğünde kullanılan 

bitkiler ve elde edilişi, bitki saplarıyla yapılan örücülükte şerit ve hasır örgü, bitki saplarıyla 

yapılan örücülükte şerit ve hasır örgü, şiş örücülüğü ve kullanılan teknikler, şiş örücülüğü ile 

ürün hazırlama, bitki ve şiş örücülüğü ile çeşitli ürünlerin yapılması, bitki ve şiş örücülüğü ile 

çeşitli ürünlerin yapılması, bitki ve şiş örücülüğü ile çeşitli ürünlerin yapılması. 

 

Dersin Kodu / Dersin Adı: GES116 / Çarpana Dokuma  

Teori / Uygulama: 2/1  

Kredi / AKTS: 3/3  

Zorunlu / Seçmeli: Mesleki Seçmeli 
 

Dersin İçeriği: Çarpana dokumanın tanımı ve tarihçesi, dokuma yapılan yerler, tezgâhlar 

sarma tezgâhın tanıtılması. Çözgünün hazırlanması, çözgünün tezgâha takılması, dokumaya 

başlangıç çalışmaları. 

 

Dersin Kodu / Dersin Adı: GES118/ Meslek Etiği  

Teori / Uygulama: 2/0  

Kredi / AKTS: 2/2  

Zorunlu / Seçmeli: Seçmeli 
 

Dersin İçeriği: Meslek tarihi, meslekleşmesi, etik ilkeler, meslekteki çağdaş roller, eski-yeni 

yasal düzenlemeler ve yönetmelikler hakkında teorik bilgilerin ve vaka örneklerinin ders 

ortamında kazandırılması. 

 

Dersin Kodu / Dersin Adı: GES120 / İletişim  

Teori / Uygulama:2/0  

Kredi / AKTS: 2/2  

Zorunlu / Seçmeli: Seçmeli 
 

Dersin İçeriği: İletişim nedir, kurumlarda iletişim, kurumsal yaklaşım, kurumlarda iletişim, 

iletişim, kuralları, etik ve değerler ve kurumlar, yapısal iletişim, iletişimin temelleri, görüşme 

yöntemi, görüşmelerin uygulanması, küçük grup iletişimi, fonksiyonları, küçük grup iletişimi, 

karar verme, grup toplantıları, uygulanmaları, yönetim tarzları, kitle iletişimi; hazırlama, kitle 

iletişimi; hazırlama ve sunma, toplumsal konuşma yeteneğini geliştirmeyi amaçlar. 

 

Dersin Kodu / Dersin Adı: GES122 / Kent Tarihi ve Kültürü 

Teori / Uygulama: 2/0 

Kredi / AKTS: 2/2 

Zorunlu / Seçmeli: Seçmeli  
Dersin İçeriği: Kentli olmak ne demektir” ve “kentlilik bilinci nasıl gelir?”, tarih öncesi 

İstanbul, İstanbul’da Roma Dönemi, İstanbul'da Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans), 

İstanbul'da Fetih Dönemi ve sosyo-kültürel yapı, Fatih Dönemi mimari özellikler, İstanbul'da 

Kanuni Sultan Süleyman Dönemi, Mimar Sinan ve Eserleri, Mimar Sinan'dan sonra kentsel 

gelişme, Osmanlı Dönemi ve Batılılaşma hareketleri, Tanzimat Dönemi, Meşrutiyet Dönemi, 

Cumhuriyet Dönemi sosyo-kültürel yapı, kentli olmak bağlamında İstanbul: Genel 

değerlendirme. 
 

 



2.SINIF 

I. YARIYIL ZORUNLU / MESLEKİ SEÇMELİ / SEÇMELİ DERSLER 

 

Dersin Kodu / Dersin Adı: GES201 / Tezhip Sanatı I  

Teori / Uygulama: 2/1  

Kredi / AKTS: 3/4  

Zorunlu / Seçmeli: Zorunlu 
 

Dersin İçeriği: Türk tezhip sanatındaki desen kaynaklarının araştırılmasını yapabilmek ve 

motifleri tanımak kompozisyon oluşturmak, motiflerden tezyin deseni çizip renklendirme 

becerikleri kazandırabilmektir. Ayrıca boya hazırlamak, araç hazırlamak, murakka hazırlamak 

tezhip sanatında desen ve üslup çözümlemeleri hakkında bilgi edinilir. 

 

Dersin Kodu / Dersin Adı: GES203 / Minyatür Sanatı I  

Teori / Uygulama: 2/1  

Kredi / AKTS: 3/4  

Zorunlu / Seçmeli: Zorunlu 
 

Dersin İçeriği: Kompozisyon konusunu belirlemek, doğa öğeler seçmek, figürlü öğeler 

seçmek, mekân öğeleri seçmek, minyatür öğelerini seçmek. 

 

Dersin Kodu / Dersin Adı: GES205 / Halı - Kilim Koruma ve Onarımı 

Teori / Uygulama: 2/1 

Kredi / AKTS: 3/3 

Zorunlu / Seçmeli: Zorunlu  
Dersin İçeriği: Yardımcı maddelerin önemi, gerekliliği ve çevreye etkileri. Yardımcı 

maddelerin sınıflandırılması ve genel özellikleri. Yüzey aktif maddelerin kimyasal yapısı ve 

özellikleri. Elektrolitler ve pH kontrol. Kompleks oluşturucular. Dispergatörler, Egalizasyon 

maddeleri, Migrasyon önleyiciler-fiksatörler, köpük kesiciler - köpük oluşturucular, Optik 

beyazlatıcılar, UV absorblayıcılar, lif yağlayıcıları, kıvamlaştırıcılar, ipleri boyaya hazırlama, 

bitkisel boya hazırlama, Mordanlama yapma, ipleri boyama, bitkisel lifler, hayvansal lifler, 

kimyasal lifler, konularını içermektedir. 

 

Dersin Kodu / Dersin Adı: GES207 / Kalem İşi Sanatı-I 

Teori / Uygulama: 2/1 

Kredi / AKTS: 3/3 

Zorunlu / Seçmeli: Zorunlu  
Dersin İçeriği: Kalem işi üslupları tanıtılır, yüzyıllara göre farklı uygulamalar öğretilir. Kalem 

işi sanatı ile ilgili genel bilgiler verilir. Bu sanatta kullanılan ana çizim kuralları öğretilir. Kalem 

işi sanatında kullanılan motifler ve farklı tasarımlar yaptırılır. Klasik kalem işi teknikleri ve 

uygulama alanları araştırılıp yeni özgün tasarım yapma becerisi de sağlanır. 

 

Dersin Kodu / Dersin Adı: GES209 / Hat Sanatı-I  

Teori / Uygulama: 2/1  

Kredi / AKTS: 3/4  

Zorunlu / Seçmeli: Zorunlu 
 
 
 

 



Dersin İçeriği: Türk Hat sanatının tarihi gelişimini, İslam sanatı içindeki yerini ve önemini 

kavramak. Hat sanatında uygulanan yazı çeşitlerini ve en az bir yazı türünün estetik ve sanatsal 

özelliklerini öğrenmek. 

 

Dersin Kodu / Dersin Adı: GES211 / Bilgisayar Destekli Dokuma Tasarımı-I  

Teori / Uygulama: 2/2  

Kredi / AKTS: 3/4  

Zorunlu / Seçmeli: Zorunlu 
 

Dersin İçeriği: Geleneksel el sanatları desenlerinin analizi, tasarım programlarından 

AdobephotoshopCS, CorelDraw X kullanımı, halı ve kilim motif tasarımında kullanılan 

programlar, Texcelle programı kullanımı. 

 

Dersin Kodu / Dersin Adı: GES213 / Girişimcilik  

Teori / Uygulama: 2/0  

Kredi / AKTS: 2/3  

Zorunlu / Seçmeli: Zorunlu 
 

Dersin İçeriği: Girişimcilik ve girişimci kavramları anlatılarak, girişimcinin özellikleri, 

girişimcilik süreci, girişimci düşüncenin temelleri ve girişimcinin işlevleri konuları üzerinde 

durulmaktadır. 

 

Dersin Kodu / Dersin Adı: GES215 / Seramik Sanatı  

Teori / Uygulama: 2/1  

Kredi / AKTS: 3/3  

Zorunlu / Seçmeli: Mesleki Seçmeli 
 

Dersin İçeriği: Seramik sanatı ve gelişimi, tanımı; başlangıçtan günümüze seramik sanatı; 

seramik üretiminde kullanılan malzemeler, hammaddeler, çamur hazırlanması, şekillendirme, 

kurutma ve pişirme aşamaları. Şekillendirme yöntemleri; plaka yöntemi, sucuk yöntemi, şablon 

teknikleri ve serbest şekillendirme teknikleri öğrencilere öğretilir. 

 

Dersin Kodu / Dersin Adı: GES217 / Yöresel El Sanatları  

Teori / Uygulama: 2/1  

Kredi / AKTS: 3/3  

Zorunlu / Seçmeli: Mesleki Seçmeli 
 

Dersin İçeriği: Yöremizde bulunan geleneksel el sanatlarının başlangıcımızdan günümüze 

kadar olan gelişim ve değişimleri tarih, biçim ve kullanım açısından incelenir. Halktan toplanan 

örnekler gruplandırılır, çizimleri yapılır, yeni kompozisyonlar hazırlanır ve dosyalanarak 

günümüze kazandırılır. 

 

Dersin Kodu / Dersin Adı: GES219 / İpek Halı Tasarımı  

Teori / Uygulama: 2/1  

Kredi / AKTS: 3/3  

Zorunlu / Seçmeli: Mesleki Seçmeli  
Dersin İçeriği: Desen tasarımının tanımı. Halıda desen çizimi, halı karakterinin belirlenmesi. 
 
Halı plan grupları. Desen planı, Motif ve desen çizimi. Kompozisyon çeşitlerinin anlatımı. 
 

 



Desen çiziminde araçtan yararlanma. Verilen kaliteye göre kalite hesabının yapılması. Kaliteye 

uygun olan desen kâğıdına aktarılması. Bordür hesabının anlatımı. Tasarımda boyama ve 

boyama teknikleri. Renk ve tasarım skalasının oluşumu. Desen tasarımı için alt yapısı verilen 

konular ışığında tasarımların renklendirilmesi. 

 

Dersin Kodu / Dersin Adı: GES221 / Ebru Sanatı-I  

Teori / Uygulama: 2/1  

Kredi / AKTS: 3/3  

Zorunlu / Seçmeli: Mesleki Seçmeli 
 

Dersin İçeriği: Türk ebru sanatının kısa tarihçesi ve sanatkârlar, Türk ebru sanatında kullanılan 

alet ve malzemelerin tanıtımı uygulama için malzeme hazırlanması, Türk ebru sanatının 

çeşitleri ve yapım teknikleri. 

 

Dersin Kodu / Dersin Adı: GES223 / Çini Sanatı-I  

Teori / Uygulama: 2/1  

Kredi / AKTS: 3/3  

Zorunlu / Seçmeli: Mesleki Seçmeli 
 

Dersin İçeriği: Türk çini sanatının başlangıcından günümüze değin geçirdiği gelişim ve 

değişim aşamalarını tarihsellik, içerik, biçim, kompozisyon ve teknik açısından öğretmek. 

Öğrencilerin el becerilerini, kavrama ve mantık yürütme yetilerini geliştirmek. Kendilerini 

ifade edebilmelerini ve yaratıcı güçlerini ortaya çıkarabilmelerini sağlamak. Türk sanatının 

gelişimine ve devamlılığına katkıda bulunmak dersin amaçlarındandır. 

 

Dersin Kodu / Dersin Adı: GES225 / Sanat ve Estetik  

Teori / Uygulama: 2/0  

Kredi / AKTS: 2/2  

Zorunlu / Seçmeli: Seçmeli 
 

Dersin İçeriği: Estetikle ilgili temel kavramlar. Estetiğin kapsamı. Tarihsel süreç içinde ifade 

edilen estetik üzerine görüşler. Estetik değer ve estetik yargı üzerinde durulacaktır. 

 

Dersin Kodu / Dersin Adı: GES227 / Proje Geliştirme  

Teori / Uygulama: 2/0  

Kredi / AKTS: 2/2  

Zorunlu / Seçmeli: Seçmeli 
 

Dersin İçeriği: Sosyal bilgilerde projenin yeri ve önemi, proje türleri ve proje hazırlama 

aşamaları, örnek bir sosyal projenin planlanması, hazırlanması, sunumu ve değerlendirilmesi, 

okullarda proje yönetimi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2.SINIF 

II.YARIYIL ZORUNLU / MESLEKİ SEÇMELİ / SEÇMELİ DERSLER 

 

Dersin Kodu / Dersin Adı: GES202 / Tezhip Sanatı-II  

Teori / Uygulama: 2/1  

Kredi / AKTS: 3/4  

Zorunlu / Seçmeli: Zorunlu 
 

Dersin İçeriği: Tezhip çalışması, halkar çalışması, şikaf çalışması, zencerek çalışması, tığ 

çalışması vb. aşamalarını ve özelliklerine göre eksiksiz yapabilme. 

 

Dersin Kodu / Dersin Adı: GES204 / Minyatür Sanatı-II  

Teori / Uygulama: 2/1  

Kredi / AKTS: 3/4  

Zorunlu / Seçmeli: Zorunlu 
 

Dersin İçeriği: Minyatür tekniklerini uygulamak, minyatürde ön hazırlık yapmak, minyatür 

yapmak, minyatürü bitirmek. 

 

Dersin Kodu / Dersin Adı: GES206 / Doğal Boyacılık  

Teori / Uygulama: 2/1  

Kredi / AKTS: 3/3  

Zorunlu / Seçmeli: Zorunlu 
 

Dersin İçeriği: Boyacılığın başlangıcı, boyar maddelerin dünyadaki ve Türkiye’deki gelişimi, 

sentetik boyaların gelişimi, bitkilerin toplanması, kurutulması, bitkilerinin tanınması ve önemi, 

bitkisel boyar maddeler, hayvansal boyar maddeler, yapay doğal maddeler, yünün yapısı, yün 

ve boyamaya hazır hale getirme, yapağı ve yünün elde edilmesi ve temizlenmesi, tekstil 

boyalarının gruplandırılması, şap, dikromatlar, göztaşı, saçıkıbrıs, kullanılan diğer yardımcı 

maddeler, krem tartar, sodyum sülfat, okzalik asit, tartarik asit, asatik asit, mordanlama nedir? 

mordanlama yöntemleri, önceden mordanlama, beraber mordanlama, Sonradan mordanlama, 

şapla mordanlama, kromatlarla mordanlama, saçıkıbrısla mordanlama, göztaşı ile mordanlama. 

 

Dersin Kodu / Dersin Adı: GES208 / Kalem İşi Sanatı-II  

Teori / Uygulama: 2/1  

Kredi / AKTS: 3/3  

Zorunlu / Seçmeli: Zorunlu 
 

Dersin İçeriği: Malzeme bilgisi, kalem işleri, geleneksel Türk motiflerinin çizimi, boya 

teknikleri ve yüzeye uygulama teknikleri öğretilecektir. Kalem işi sanatının klasik kaidelere 

göre uygulamalı ve görsel olarak tanıtılması amaçlanmıştır. 

 

Dersin Kodu / Dersin Adı: GES210 / Hat Sanatı II  

Teori / Uygulama: 2/1  

Kredi / AKTS: 3/4  

Zorunlu / Seçmeli: Zorunlu 
 
 
 
 



Dersin İçeriği: Türk Hat sanatının tarihi gelişimini, İslam sanatı içindeki yerini ve önemini 

kavramak. Hat sanatında uygulanan yazı çeşitlerini ve en az bir yazı türünün estetik ve sanatsal 

özelliklerini öğrenmek. 

 

Dersin Kodu / Dersin Adı: GES212 / Bilgisayar Destekli Dokuma Tasarımı-II  

Teori / Uygulama: 2/2  

Kredi / AKTS: 3/4  

Zorunlu / Seçmeli: Zorunlu 
 

Dersin İçeriği: Bilgisayarlı halı tasarım programlarını tanıtım ve önemi. Program - Texcell 

kurulumu, kullanımı ve çalıştırılması. Program menülerinin tanıtımı - File ile menüsü. Program 

menülerinin tanıtımı - Edit menüsü. Program menülerinin tanıtımı - View menüsü. Program 

menülerinin tanıtımı - Desing menüsü. Program menülerinin tanıtımı - Colour menüsü. 

Program menülerinin tanıtımı - Transforum menüsü - Motif tanımı ve çizimi. Program 

menülerinin tanıtımı - Tools menüsü - Window menüsü - Help menüsü - Motif tanımı ve çizimi. 

Motif Tanımı ve çizimi. Ebatlandırma. Genel değerlendirme. 

 

Dersin Kodu / Dersin Adı: GES214 / Halının Tarihçesi  

Teori / Uygulama: 2/0  

Kredi / AKTS: 3/3  

Zorunlu / Seçmeli: Zorunlu 
 

Dersin İçeriği: Geçmişten günümüze halıcılık tarihi. Yöresel halıların bölgesel, teknik ve 

sanatsal özellikleri. El dokumalarının tasarımsal plan grupları, motiflerin simge dilleri. Halıda 

Desen Renk Plan ve Düzenleme , Halı Karakterinin Belirlenmesi, Halı Plan Grupları, Göbekli 

Halılar, Hereke Halıları, Desen Planları. 

 

Dersin Kodu / Dersin Adı: GES216 / Lif ve Boya Teknolojisi 
 

Teori / Uygulama: 2/1  

Kredi / AKTS: 3/3  

Zorunlu / Seçmeli: Mesleki Seçmeli 
 

Dersin İçeriği: Yardımcı maddelerin önemi, gerekliliği ve çevreye etkileri. Yardımcı 

maddelerin sınıflandırılması ve genel özellikleri. Yüzey aktif maddelerin kimyasal yapısı ve 

özellikleri. Elektrolitler ve pH kontrol. Kompleks oluşturucular. Dispergatörler, Egalizasyon 

maddeleri, Migrasyon önleyiciler-fiksatörler, köpük kesiciler-köpük oluşturucular, Optik 

beyazlatıcılar, UV absorblayıcılar, Lif yağlayıcıları, kıvamlaştırıcılar, İpleri boyaya hazırlama, 

Bitkisel Boya hazırlama, Mordanlama yapma, ipleri boyama, bitkisel lifler, hayvansal lifler, 

kimyasal lifler konularını içermektedir. 

 

Dersin Kodu / Dersin Adı: GES218/ Ebru Sanatı II 
 

Teori / Uygulama:2/1  

Kredi / AKTS: 3/3  

Zorunlu / Seçmeli: Mesleki Seçmeli 
 

Dersin İçeriği: Geleneksel Türk ebrusunda kullanılan malzemelerin incelenmesi. Boya ezme, 

terbiye etme ve fırça bağlama. Boya ayarlarının, yapılacak ebru çeşidine ve üzerinde çalışılacak 

sıvının durumuna göre ayarlanması. Geleneksel Türk ebrusu çeşitlerinin uygulanması ve kâğıt 

üzerine alınması. Ebrunun tarihi, ebru ustalarının işlerinin incelenmesi 

 



ve teknede uygulanması. Üzerinde ebru yapılacak sıvının hazırlanması. Çeşitli atölye ve sergi 

gezileri. 

 

Dersin Kodu / Dersin Adı: GES220 / Dekoratif Ürün Tasarımı  

Teori / Uygulama: 2/1  

Kredi / AKTS: 3/3  

Zorunlu / Seçmeli: Mesleki Seçmeli  

Dersin İçeriği: Ağaç yüzey işlemlerinde yakma ve dağlamanın yeri ve önemi; yakma ve 

dağlamanın amaçları; yakma ve dağlamada kullanılan malzemeler ve amaçlar; ağaç yakma ve 

dağlama teknikleri, gölgeleme ve negatif uygulamaları, sergileme teknikleri öğrencilere 

sanatsal yönden uygulama yaptırılır. 

 

Dersin Kodu / Dersin Adı: GES222 / Türk Deri Sanatı  

Teori / Uygulama: 2/1  

Kredi / AKTS: 3/3  

Zorunlu / Seçmeli: Mesleki Seçmeli 
 

Dersin İçeriği: Dericilik ile ilgili terim ve kavramlar, Türk deri sanatının tarihçesi, İslamiyet 

öncesi ve sonrası Türk deri sanatı, Anadolu’da Türk deri sanatını besleyen kaynaklar ve sanat 

etkileşimleri, Selçuklular döneminde Türk deri sanatı, Cumhuriyet dönemi Türk deri sanatı, 

Türk deri sanatının teknik, malzeme, motif ve kompozisyon özellikleri ve kullanım alanları, 

Müzelerde bulunan deri ürünlerin incelenmesi, Günümüzde deri sanatı (işlevsel ve estetik deri 

ürünleri ile yerel ve özgün saraciye ve diğer aksesuarlar incelenmesi), ülkemizde ve dünyada 

deri tasarımcılarıın çalışmaları. 

 

Dersin Kodu / Dersin Adı: GES224 / Çini Sanatı-II 
 

Teori / Uygulama: 2/1  

Kredi / AKTS: 3/3  

Zorunlu / Seçmeli: Mesleki Seçmeli 
 

Dersin İçeriği: Türk çini sanatının başlangıcından günümüze değin geçirdiği gelişim ve 

değişim aşamalarını tarihsellik, içerik, biçim, kompozisyon ve teknik açısından öğretmek. 

Öğrencilerin el becerilerini, kavrama ve mantık yürütme yetilerini geliştirmek. Kendilerini 

ifade edebilmelerini ve yaratıcı güçlerini ortaya çıkarabilmelerini sağlamak. Türk sanatının 

gelişimine ve devamlılığına katkıda bulunmak dersin amaçlarındandır. Türk çini sanatının 

farklı uygulama teknikleri hakkında teorik bilgi verilir. Çini fırçası ve boyası hazırlama, desenin 

çini yüzeyine aktarımı, bisküvinin zımparalanması, tahrir çekme, tahririn düzeltilmesi, triling 

çekme, düz ve gölgeli boyama teknikleri öğretilir. Çini karo ve evanilerinde desen tasarımı 

ilkelerinin kavratılmasına yönelik yeni karo desenleri tasarlatılır. Boyama ve sırlama teknikleri 

gösterilir. 

 

Dersin Kodu / Dersin Adı: GES226 / Mitoloji ve İkonografi  

Teori / Uygulama: 2/-  

Kredi / AKTS: 2/2  

Zorunlu / Seçmeli: Seçmeli 
 
 

 



Dersin İçeriği: Mitoloji ve kültür eksenli bu dersin içeriği; bir disiplin olarak mitolojiye ilişkin 

kavramsal bakış açısı kazandırmak; mitolojinin doğuşu, anlamı ve uygarlık tarihine etkileri 

hakkında bilgilendirmek; mitolojiyi kültür ile olan etkileşimi bağlamında konu ederek 

mitolojinin sanata ve reklama yönelik yansımalarını mercek altına almaktır. 

 

Dersin Kodu / Dersin Adı: GES228 / Fotoğrafla Belgeleme  

Teori / Uygulama: 2/-  

Kredi / AKTS: 2/2  

Zorunlu / Seçmeli: Seçmeli 
 
Dersin İçeriği: Belge Fotoğrafı; Tarihsel görsel belleğin oluşumunda fotoğrafın önemi, belge 

fotoğrafçılığı kavramı, bilginin elde edilmesi, tasnifi, kaydedilmesi, sınıflandırılması, 

gruplandırılması, kullanmaya hazır hale getirilmesi, bilgi, belge ve evrak yönetimi ile 

dosyalama ve arşivleme teknikleri. 

 


