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Dersin Adı Course Name 

Temel Sanat Eğitimi – 2 Basic Design Education 2 

 
 
 

Kodu 
(Code) 

 
 
 

Yarıyılı 
(Semester) 

 
 
 

Kredisi 
(Local 

Credits) 

 
 
 

AKTS Kredisi 
(ECTS 
Credits) 

Ders Uygulaması, Saat/Hafta 
(Course Implementation, Hours/Week) 

Ders 
(Theoretic
al) 

Uygula
ma 
(Tutori
al) 

Laboratuar 
(Laboratory) 

GT104 2 2 2 1 2 - 

Bölüm / Program 
(Department/Progra
m) 

Geleneksel Türk Sanatları / Geleneksel Türk Sanatları 
 

Dersin Türü 
(Course Type) 

Zorunlu 
(Compulsory) 

Dersin Dili 
(Course 
Language) 

Türkçe 
(Turkish) 

Dersin Önkoşulları 
(Course 

Prerequisites) 
GT 101 Temel Sanat Eğitimi I / GT 101 Basic Design Education I 

Dersin mesleki 
bileşene katkısı, 

% (Course 

Category  by 

Content, %) 

Temel Bilim 
(Basic Sciences) 

Temel Sanat 
(Basic Art) 

Grafik Tasarım 
(Graphic Design) 

Sanat Tarihi 
(Art History) 

5 70 20 5 

 

Dersin İçeriği 
 
(Course 

Description) 

  Renk duyarlılığının kazanılması.  
   Görsel anlatım ve tasarım becerilerinin geliştirilmesi.  
   Tasarım elemanlarının verimli şekilde kullanılarak görsel anlatım becerisi kazanılması. 
   Tasarım eğitiminde kullanılan malzemelerle tanışıklık kazanılması.  
  Tasarım eğitiminde kullanılan malzemelerle tanışıklık kazanılması.  
 
Acquisition of color sensitivity.  

  Development of visual design skills.  Design elements of visual skills by using the       
efficient acquisition.  
  Gaining familiarity with the materials used in design education. 

 

Dersin Amacı 
 
(Course Objectives) 

    Plastik sanatların temel ilkelerini gözleme, araştırmaya, görsel düşünme 

mantığına, seçmeci dikkat ve bilinçli algıya, sezgisel güce, soyutlamaya dayalı 

olarak kavratmak.      Özgün anlatım dillerini özgür bir ortam içinde 

geliştirmelerini sağlamak. Görsel ve kavramsal algılama-soyutlama düşünüşü 

kazandırmak amacıyla;  nesnelerden araştırmalar; doğal ve yapay nesnelerden 

incelemeler-yabancılaştırma çalışmaları, yorumsal dilin gramerini ve bunu 

oluşturan öğeleri irdeleme ve uygulama çalışmaları yaptırarak; görsel düşünceyi 

uygulamaya dönüştürme becerisi ve deneyimini kazandırmak 

Observe the basic principles of the plastic arts, research, logic, visual thinking, selective 

attention and conscious perception, intuitive power, to understand the basis of abstraction. 

Proper expression in a free environment enable students to develop their language. Visual 

and conceptual perception-abstraction of thinking in order to give the object of the research; 

natural and artificial objects from the views-alienating work, interpretive grammar of the 

language and its components to analyze and implementation by building visual thinking into 

practice the skills and experience to win. 

 

Dersin 

Öğrenme 

Çıktıları 
 
(Course 

1- Temel sanat ve tasarım bilgisini öğrendiklerine uyarlayabilme. (a) 

2- Temel sanat ve tasarım bilgisini kuramsal ve uygulamalı olarak kavrayabilme . .(a) 

3- Gördüklerini çizgi ile ifade edebilme becerisi. (a) 

4- Temel Sanat ve Tasarım becerileri isteyen diğer  alanlarla ilişkilendirme/bağ kurma 

becerisi.(c) 

C3- Temel Sanat ve Tasarım beceri 

leri ile ilgili diğer alanlarla ilişkili görme becerisi. 

 

( Makro ölçekte görme becerisi.) 

 



Learning 
Outcomes) 

1- Basic art and design knowledge to adapt what they learned. (a) 

2- Basic art and design knowledge to comprehend the theoretical and practical. (a) 

3 - Line with what you see is the ability to express . . (a) 

4-Essential Art and Design skills who want to associate with other areas / bonding/ 

ability. .(c) 

 

 

 

 



Ders Kitabı 
(Textbook) 

Ocvirk,Stinson, Wing…2015, Sanatın Temelleri, Karakalem 
yayıncılık, İzmir 
Wong, W., 1993. Principles of Form and Design. Van Nostrand 
Reinhold. New York. 
Südor, G., 2006. Temel Sanat Eğitimi. Tiglat Matbaacılık. İstanbul. 
 Öztuna, Y., 2007.Görsel İletişimde Temel Tasarım. Tibyan 
Yayıncılık, İstanbul. 
 Işıngör, M., Eti, E., Aslıer, M.1986, Temel Sanat Eğitimi Resim 
Teknikleri, Ankara, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Yayınları,  

Diğer Kaynaklar 

(Other References) 
 

Ödevler ve Projeler 
 
(Homework & Projects 

Sanatçı katologları inceleme. 
Çevredeki yapılarda araştırma, kültür mirasını inceleme. 

 
 

Laboratuar Uygulamaları 
 
(Laboratory Work) 

 

 

Diğer Uygulamalar 
 
(Other Activities) 

 

 

Başarı Değerlendirme 

Sistemi 
 
(Assessment Criteria) 

Faaliyetler 
(Activities) 

Adedi 
(Quantity) 

Değerlendirmedeki 
Katkısı, % 

(Effects on Grading, %) Yıl İçi Sınavları 
(Midterm Exams) 

1 %4
0 

Kısa Sınavlar 
(Quizzes) 

  

Ödevler 
(Homewor
k) 

1 %10 

Projeler 
(Projects) 

- - 

Dönem Ödevi/Projesi 
(Term Paper/Project) 

- - 

Yoklama 

(Attendance) 

- %5 

Diğer Uygulamalar 
(Other Activities) 

- - 

Final Sınavı 
(Final Exam) 

1 %4
5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e 



DERS PLANI  
 
Hafta 

  
Konular 

Dersin 
Çıktıları 

1 Giriş 1 

2 Renk çemberi , guaj boya resim tekniği. 1,2 

3 Ana-ara-sıcak soğuk renkler, Değer 1,2 

4 Renk teorisi 1,2 

5 Renk uygulamaları (sıcak-soğuk kompozisyon) 1,2 

6 Uygulama çalışmaları 1,2 

7 Kolaj 1,2 

8 Renkli obje etüdleri 1,2 

9 Renkli detay alma, yakınlaştırma 1,2,4 

10 Uygulama çalışmaları 1,2,4 

11 Renkli hacim -derinlik 1,2,4 

12 Metamorfoz  etüd çalışmaları 1,2,4 

13 Röprödüksüyon 1,2,3,
4 

14 Uygulama çalışmaları 1,2,3,
4    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COURSE PLAN  



 

Weeks 
  

Topics 

Course 
Outcomes 

1 input 1 

2 Color circle, gouache painting technique. 1,2 

3 Home-Search-warm and cold colors, Value 1,2 

4 Color theory 1,2 

5 Color applications (hot-cold composition) 1,2 

6 Application studies 1,2 

7 collage 1,2 

8 Color objects of study 1,2 

9 Getting colorful detail, zoom 1,2,4 

10 Application studies 1,2,4 

11 Color volume-depth 1,2,4 

12 Metamorphosis survey work 1,2,4 

13 line reproduction 1,2,3,4 

14 Application studies 1,2,3,4 

 
 

Dersin Geleneksel Türk Sanatları Programıyla İlişkisi 

 

 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler (programa ait çıktılar) 
Katkı 

Seviyesi 

1 2 3 

a Sanat ve Tasarım bilgilerini ve öğrendiklerini ilgili alanda kullanabilme becerisi.   X 
b Tasarım problemlerini oluşturma, değerlendirme ve tasarım sürecini planlayabilme 

ve yönetme becerisi. 

 
X  

c Tasarım disiplini kapsamına giren farklı ölçeklerdeki tasarımları gerçekleştirebilme 

becerisi. 

 X  

d Bireysel olarak ya da disiplin içi/disiplinler arası takımlarda etkin biçimde ve/veya 

ortak çalışabilme bilinci ve becerisi 

 
 

 

e Çözümleyici ve eleştirel düşünebilme becerisi. Kazanmış olduğu bilgi ve becerileri 

eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme becerisi. 

   

f İki ve üç boyutlu düşünebilme ve ifadelendirme becerisi.  X  

g Etkin iletişim kurma, kendini ifade edebilme ve çalışma sunabilme becerisi. 

 

   
h Bir düşünceyi, bir kavramı veya bir olguyu görsel yolla yaratıcı biçimde ifade etme 

becerisi. Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün 

yapıtlara dönüştürebilme becerisi. 

  X 

i Sanat ve tasarım çözümlemelerinde sürekli bilgilenme, toplumsal ve teknolojik 

gelişmeleri izleme ve alanındaki yeni araştırma konularına çağdaş yaklaşım önerme 

becerisi. Tasarım alanında dün, bugün ve yarın ilişkisini kurabilme ve bunu 

yorumlayabilme becerisi. 

   

j Tasarım alanındaki teknolojileri, teknikleri ve yenilikleri kullanabilme becerisi.  

Tasarım için ilgili bilgisayar yazılımlarını ve bilişim, iletişim teknolojilerini etkin 

kullanabilme becerisi. 

 

   



k Yenilikçi Tasarım, Uluslararası Rekabet ve ARGE Yeteneği Kazanma. Araştırma 

yöntemleri konusunda bilgi sahibi olma becerisi 

 

   

l Alan malzemelerinin yapısı, aletleri ve makinaları hakkında doğru bilgi kazanma ve 

bunları kullanabilme becerisi. 

 

   

m Sanat tarihi hakkında bilgi sahibi olma ve tarihi eserlerle  çağdaş sanat eserlerinin 

korunması konusunda görev alma becerisi. Alanla ilgili tarihsel bilgi edinme 

yollarını kazanma becerisi. 

 X  

n Sanat kültürü ve estetik, sanat ve bilim etiği konularına ilişkin bilgi kazanma 

becerisi. 

 

 

   

o İlgili sanat alanında yasal düzenlemeler ve işlemler hakkında bilgi kazanma 

becerisi. 

   

 

1: Yok,  2. Kısmi,  3. Tam 
 

Relationship between the Course and Graphic Design Curriculum 
 

  

Program Outcomes 

Level of 
Contribution 

1 2 3 

a Art and Design in the relevant field information and the ability to use what they 

have learned . 

  X 

b Design problems creation, evaluation and design process to plan and manage 

skills. 

 

 X  

c Design disciplines covered by the ability to perform design at different scales .  X  

d İndividually or disciplinary / interdisciplinary teams effectively and / or 

awareness and the ability to work cooperatively . 

 
 

 

e Parser and critical thinking skills . Have gained the knowledge and skills the 

ability to evaluate critically . 

   

f Two- and three-dimensional thinking and shaping skills.  X  

g Effective communication, self-expression and the ability to deliver work .    

h An idea, a concept or a phenomenon of visual expression skills in a creative 

mode . Abstract and concrete concepts , creative thinking , the ability to 

transform innovative and original artworks . 

  X 

i Constantly informed in art and design analysis , social and technological 

developments and new research in the field of monitoring and the ability to 

propose new approaches to issues . Design in the field yesterday, today and 

tomorrow to establish the relationship and the ability to interpret it . 

   

j Design in the field of technology , the ability to use techniques and innovations . 

Relevant computer software for the design and cognition, the ability to use 

technology effectively . 

   

k Innovative Design, International Competition and R & D Winning Talent . The 

ability to have information on research methods 

   

l The structure of the materials , tools and machines and their ability to use correct 

information about the winning . 

   

m Having knowledge about art history and contemporary art works on the protection of  

historical monuments ability to take part . Winning ways to learn about the field of  

historical skills 
 

 X  

n 
Art culture and aesthetics, art and science skill of gaining information regarding 

ethical issues 

   

o 
Related legal regulations in the field of art and skill of gaining information about 

the processes . 

   

 
1: None, 2. Partial, 3. Full 

Düzenleyen (Prepared by) 
Yrd.Doç.Dr. Hülya Karoğlu 

 

Tarih (Date) 
 

02-05-2016 

İmza (Signature) 

 

 

 

 

 

 

 


