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Bölümün Amacı

Bölümün Hedefi

GELENEKSEL EL SANTLARI PROGRAMI BİGİ FORMU

Öğrenme Çıktıları

1- Atatürk İlkeleri ve  İnkılâp Tarihi konusunda bilinçli ve bilgi olmak

2- İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip olma.

3-Temel  sanat eğitimi amaçlarından olanm çizim ve desen çalışmalarını uygulayabilme.

Gelenek Türk Sanatlarının 2000'li yıllarda devamını sağlayacak, geleneksel alandan yola 

çıkarakbugüne ve geleceğe yönelik gereksinimlere cevap verebilecek, tasarımlar yapacak 

mesleki bilgi ve becerilerle donanmış meslek elemanlarının yetiştirilmesi 

amaçlanmaktadır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

TİREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEK YÜKSEKOKULU

GELENEKSEL EL SANTLARI PROGRAMI BİGİ FORMU

4-Renk konusunda yeterli düzeyde bilgiye sahip olma.

5- Geleneksel el sanatları alanında renk, motif, desen konularında  teorik bilgiye sahip 

olma .

6- Tezhip, minyatür, ebru ve tekniklerini uygulayabilme.

Öğr. Gör. Ayşegül YILMAZ

Bu programın temel amacı; Geleneksel Türk El Sanatlarımının genç kuşaklara 

öğretilmesi Türk kültür aktarımına katkıda bulunmak ve gelecek nesillere öğretebilecek 

ara elemanlar yetiştirmek.



Eğitim-Öğretim

Yöntemleri

Verilen Derece

Kabul Koşulları

Üst Kademeye Geçiş

Mezuniyet Koşulları

Ölçme ve

Değerlendirme 

Yöntemleri

8- Öğrenilen Türk motiflerinin geleneksel sanatlarımız ışığında modernize ederek farklı 

yüzeylerde farklı tekniklerle uygulayabilme.

9- Yöresel sanatlarının araştırma ve tespit çalışmalarını yapabilme.

11- Farklı malzemelerle çağdaş tasarımlar yapabilme 

12-Meslekleri ile ilgili geleneksel ve çağdaş eserleri yorumlayabilme.

Öğrenme Çıktıları

7- Üretmiş oldukları ürünlerin koruma ve uygulamalarını gerçekleştirebilme.

10- Seçmiş olduğu meslekle ilgili bilgi ve donanımların artması için araştırmalarında görmüş oldukları eserlerden  faydalanma ve bu bilgiyi yeni tasarımlarında kullanabilme.

Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini ve 40 iş gününü kapsayan stajını tamamlayarak 

programdan mezun olur.

Eğitim süresi içinde ara sınav, final sınavı ve bütünleme sınavı yapılmaktadır. Bunlar 

dışında uygulamalı sınavlar ve öğrencinin kendini geliştireceği sunum ve de araştırma 

ödevleri verilmektedir.

Ders anlatım, gösterip yaptırma,proje,  grup çalışması, saha çalışması, ödev ve staj 

uygulamalarını kapsar.

Yüksek öğretimde Geleneksel El sanatları bölümünü 120 ECTS kredi ile önlisans 

diploması vermektedir.

Öğrenci Yükseköğretim Kurulu’nun ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından

belirlenen süreçleri tamamlamak, sınavları başarmış olmak zorundadır.

Bu bölümü başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) 

başarılı oldukları takdirde;

1- Geleneksel Türk Sanatları 2-Halı Kilim ve Eski Kumaş Desenleri

   

dikey geçiş yapabilirler. Ayrıca programdan mezun olduktan sonra her hangi bir sınava 

girmeksizin Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim İşletme Fakültesine kayıt yaptırarak, 3. 

Sınıftan itibaren lisans eğitimine başlayabilirler.


