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DERS TANtMLARI vE igrniruni

1302153
Temel Plastik Sanat Egitimi I

igerik
Yaratrcr dtigrincenin geligtirilmesi. Nokta, gizgi, leke, r5rk-golge, form ve cllgii, arahk konulartnr; zltltk-

uygunluk, simetri ve tekrara dayah uygulama ilkeleri gergevesinde yorumlama, gdrdti$Li objeyi

gizebilme, gizdi$ini bozarak yeniden orgiitleyebilme, do$a objelerini sanatsal anlattmlara donii5ttirme

galrgmalart.

L302254
Temel Plastik Sanat Egitimi ll
igerik
Rerrk kuramlarrna girig: Rengin fizyolojik ve psikolojik etkileri i.izerine kuramsal 9all5ma. Resim

sanatrnda rengin geli5imi tizerine sozltj anlatrmlar, 6rnek resim incelemeleri. Renk kuramlartna giri5 ii:

Rengin Eoziimlenmesine yonelik arnek 6ahgmalar. Nesne etLidleri, soyut yiizey ara5ttrmalart'

1302155
Desen I

igerikler
Eser incelemesi ve genel ele$tiri. Desende oran, olgu, plan kavramt. Geometrik hacimlerde, canlt

model galgmalarrnda, ig ve drg mekanda plan iligkileri. Canlt ve cansrz do$a Eizimlerinde olgtilendirme

ilkeleri; desen giziminde teknik: Eizgi ili5kileri ve farklr Eizer malzemenin olanaklart. Kroki ve etilt

galrgmalarr. Desende form aragtrrmalarr, yiizey-hacim iligkileri, gizgi perspektifi, desende kiSisellik'

Kopya galgmalarr. Derinlik yanrlsamasrnr amaglayan kompczisycnlarda on, orta ve arka plan

anlatrmlart.

13CI2256

Desen ll
igerikler
Eser incelemesi ve genel elegtiri. Desende oran, olgti, plan kavramr. Geometrik hacimlerde, canlt

model galrgmalarrnda, iE ve dr5 mekanda plan iligkileri. Canlt ve canstz do$a gizimlerinde olgiilendirme

ilkeleri; desen qiziminde teknik: gizgi iligkileri ve farklt gizer malzemenin olanaklarr. Kroki ve etr'it

Ealrgrnalarr. Desende form ara5ttrmalarr, yiizey-hacim iligkileri, gizgi perspektifi, desende kiSisellik.

Kopya galgmalarr. Derinlik yanrlsamasrnr amaglayan kompozisyonlarda 6n, orta ve arka plan

anlatrmlart.

1302355
Desen lll
igerikler
yerlegtirme-oran, kroki, kontur, gizgi: Qizgilerin birbiriyle olan iliSkileri, canlt modelden yorum. De6igik

malzemelerden Eizgi olulturma.'fizgide derinlik. Form: ig form, dt9 form, organik form, geometrik
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form, kapalt form, form tekrarlarr. Derinlik yanrlsamasrnr amaglayan kompozisyonlarda on, orta ve

arka plan anlatrmlarr.

1302456
Desen lV
igerikler
insan bedeni tizerinde organik ve geometrik formlarrn analizi. Hacim: Tarama ile hacim. Tonlama ile

hacinr. Serbest Eizgilerle hacim, Kopya gah5malan: Ronesans ve Maniyerist donem, Barok Donem,

Empresyonist donem. Modelden gahgmalar: Fiizen, gini mijrekkebi, kuru pastel, yaih pastel. Derinlik

yanrlsamasrnr amaglayan kompozisyonlarda 6n, orta ve arka plan anlatlmlart.

1302157
Teknik Resim Perspektif
igerikler
Perspektifin tantmt ve genel perspektif ilkeleri. Terimler: Resim dtizlemi, durug noktast, bakt5 agtst,

ufukqizgisi, kagrg noktasr. Tek kagrglrperspektif, ikikagrglrperspektif, iig kagr5h perspektif. Uygulama:

Obje gizimi, ig mekan ve dtg mekan perspektif gizimleri.

1302159
Uygarhk Tarihi
igerikler
Biyolojik ve krjltiirel evrim. Ekonomik, toplumsal ve diigtinsel yaprlar. Uygar toplum aSamalart.

Ktiltijrel evrim ve devrimler; Paleolitik, Mezolitik, Neolitik, Kalkolitik Qa$. Erken Tung (a$t,

Anadolu'nun tarih Ea$larr; Antik Yunan ve Roma Uygarhklarr; Orta Qa[ dtigiince dtinyast: Skolastik

felsefe, Htristiyan inancr; Ronesans ve Aydrnlanma felsefesi: Franstz Devrimi, geli5en toplumsal

hareketler, defrigen siyasiyaptlanmalar. Kentlerin geligimi ve kent ktiltiirti. Sanayi Devrimi: Yeni

iiretim biEimlerinin toplumsal ve ekonomik iliSkiler rizerindeki etkisi.

1302173-1302274

{Segmeli} Drama l- Drama ll
iEerikler
Drama kavramrnrn tantmt, kapsamr ve 6zellikleri, dramantn yaptst ve basamaklart, dramatik kurgunun

bile5enleri do$aglama ve rol oynama temel kurallart, kimi drama teknikleri ve dramantn difrer sanat

ttirleriyle iligkisi tizerinde durulur.

1302155 - 1302265

{Segmeli} Miizik l-Miizik ll
igerikler
Mrizi{in temel bilegenleri, temel mtizik bilgileri; nota bilgisi, miizikte araltk kavraml, mtizikte ritm

kavramr, garkr da$arcrpr olugturulmasr; Ttirkiye'de ve di.inyada miizik tiir ve bigimleri; geleneksel

mrizil<ten 9a$da5 mtizi$e gegig, galgr ogretimi, toplu galma ve soyleme, e$itimde mi.izifin rolii,
yaratrcrh$r geligtirmede mtiziksel iSitme.

il'lt

il

f"

F
E
r

il



nK-2

1302141-1302242
Tiirk Dili l- Tiirk Dili ll
igerik
TtirkEe'nin yapt ve igleyig ozelliklerini anlatmak; dil-dtisrince ba$lanttst agtstndan, yaztlt ve sozlti ifade

vasttast olarak, TtirkEe'yi do$ru ve grizel kullanabilme yetene{i kazandrrmak; fikirlerin maksada gore

en iyi gekilde ifade edilebilmesi igin gerekli kurallarr kapsayan retorik bilgisini ofrencilere kazandtrmak

dersin ana amaqlarrndandrr. Ayrrca dil-kiiltrir iligkisi, Trirkgenin D0nya dilleri arasrndaki yeri ve tarihi
geli5i mi, Tii rkiye Tri rkgesinin grameri inceleme konusudu r.

Ders Kitabr:
. Ttirk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Afyon Efitim Sa{hk ve Bilim Aragtrrma Vakfr Yaytnt, Afyon 2004

Yardrmcr Ders Kitaplan:
. Tiirkge Sozliik, imla Ktlavuzu, Deyimler 56zlii$ti, Atasozleri Sozlilfti
. Trirk Dili ve Kompozisyon Bilgileri igerikli tr,im kaynaklar

1302131-1302232
Yabancr Dil l- Yabanct Dil ll
igerik
Dersin amact, ofirencilere ingilizcedeki kelimelerin beraberce nasrl kullanrldr$rnr gostermek, ingilizce

dii5rinmelerine yardrmcr olmak ve ingilizce iletigimlerini geligtirmelerine yardtmcr olmakttr. Bu ders

6frencilerin diigiinme, konugma ve yazma agrsrndan o$rendikleri hakkrnda daha iyi 6Srenebilmeleri

fikrini geli5mesini sa$lamaktadrr.

Ders Kitabr:
. Briggs, Sandra J.; Grammar: Strategies and Practice, Beginning, Longman.

Yardrmcr Ders Kitabr:
r Betty Schrampfer; Basic English Grammar, Longman.

1302151-13A2252
Atatiirk ilkeleri ve inkrlap Tarihi | - Atatilrk ilkeleri ve inkrlap Tarihi ll
igerik
Trjrk tnkrl6br ve Atatijrk ilkeleriniAvrupa'yla kryaslayarak Turk modernleSme tarihi hakktnda bilgi

vermek.
Ders Kitabr:
. Turan, R., ve di$erleri, 2004. Atatiirk ilkeleri ve inkrlap Tarihi'

1302161 -1302258
Fotofrrafl-Fotofrafll
igerikler
Foto$rafrn tantmt, krsa tarihi. Foto$raf makineleri, objektif ti.irleri, pozlama, enstantane, diyafram,

alan derinligi, film ttirleri. Foto$rafta kompozisyon ilkeleri. l5t$tn tanrml ve yaprsl siyah beyaz filmler,

banyo ve kartlar. Foto$rafa deneysel ve diig0nsel yakla5rmlar.
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1302250
GrirselAlgtlama
igerikler
Algrlama. Algrlamanrn onemi. Algrlama biEimleri. Algrsalegikler. G6rme algrsr. Gestalt algrlama kuramt.

Algrsal de{i5mezlikler. Algr yanrlsamalarr. Tasarrm araElan ve gdrsel algtlama. f izgi, doku, aqtk-koyu,

gekil, bigim, espas, renk algrlamasr. 0rnek eser incelemeleri. Tasanm ilkeleri ve g6rsel algrlama.

1302169
Estetik I

igerikler
Estetik alanrnrn temel kavramlarr ve yaklagrmlarr incelenir. Esteti$in kapsamt, dofal giizel, sanatta

grizel, gtlzeli olu5turan etmenler, estetik yargr, estetikte oznelci ve nesnelci yaklaSrmlar gibi konular

ele ahnrr.

L342270
Estetik ll
igerikler
Estetik tarihinin temel felsefi yaklagrmlarr ele ahnrr. Antik Yunan doneminden baSlayrp 20.ytizyrla

kadar geqen srirede one grkmrg eistetik kuramlart tartt5tltr.

L302262
Sanat Tarihi I

igerikler
Sanattn geli5imi, Paleolitikten Gotik doneme kadar mimarltk, heykel, resim ve grafik eserlerinin

incelenmesi. Gotik d6nemden Ronesans ve Barok donerne kadar Avrupa sanattndaki geliSmeler.

Barak donemden modern sanatrn baglangrona kadar olan zaman diliminin incelenmesi.

1302359
Sanat Tarihi ll
igerikler
Ortaga! sanatrnrn geEirdi$i agamalar. Ortaga$'rn bitimiyle geligen yeni sanat hareketleri, Ronesans

sanatt. Ronesans'rn oluSumuna yardrmcr olan faktorler. Ronesans'rn geliSmesi ve yaytlmast. R6nesans

sanatr, sanatErlart ve eserlerinin incelenmesi.

1302460
Sanat Tarihi lll
igerikler
Barok Dgnem, Rokoko, Klasizm, Rornantizm, Nattiralizm, Barbizon Okulu, izlenimcilik ve gtintimtire

kaclar gele akrmlarrn, sanatgrlarrn ve sanat eserlerin incelenmesi. izlenimcilik'le baSlayan modern

sanat hareketlerinin giintimi.ize kadar tarihsel bir perspektifte incelenmesi. Sanayi Devriminin, tiretim

iliqkilerindeki deni5imlerin, kent olgusunun, bilimsel bulu5larrn {foto$rafrn yaygrnlagmast, ilk sinema

denemeleri, atom, gdrecelilik kuramr) sanata etkileri. Siyasal geli5meler, gtindelik hayattn d0nti5timti

(Aydrnlanma filozoflarr, Frankfurt Okulu, 1968 olaylannrn topluma ve sanata yanstmalart).
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1302353
Resim I

igerikler
Mekan iEi drizenlemeler, modelden, nesneden gizimler. Siyah beyaz, tek renkli, kargrt ve yakrn

renklerle gahgmalar. Mekan igi etlit galrgmalarr. Tasanma dayah galtgmalar. fser incelemeleri. Resim

sanatryla ilgili kavram ve terimler. Malzeme bilgisi. Kuramsal galtSmalar.

r302454
Resim ll
igerikler
Tuval resminin tarihsel perspektifi. BiEim ve iEerik sorunlart. Boyar maddeyle ilgili teknik bilgiler. Eser

incelemeleri. Model, nesne ettitleri. Mekan diizenlemeleri. l5tk, 96lge, yiizey, doku, oran-orantl ve

drizenleme ilkeleriyle ilgili bilgiler ve ornekler. Yafrhboya nesne galtgmalart, kopya gahgmalart. Projeler

t302357 - 1302458
Bilgisayar Destekli Tasartm l- Bilgisayar DestekliTasartm ll

igerikler
Ders sUresince Photoshop goriintU i5leme programr kullanrlrr. Photoshop programr tizerinde temel

tasarlm bilgisi verilir. Dijital baskr tekniklerine yonelik afi5, broStir, davetiye, katalog, eser bilgi

ki.inyesi, sanatgt ozgegmiS sunumu, portfolyo gibi gahgmalar yaprhr'

L302367
Sanat $osyolojisi
igerikler
Bireysel ve kolektif Eah5malarrn niteli$i. Birey-toplum iligkisinin sanata yansrmasr" Oznellik-

toplumculuk yaklagrmlarrnrn de[erlendirilmesi. ilkel toplumlarda kolektif yarattmlartn karmagtkltgt.

Grek diinyasrnda tekhne iiretim anlayrgr. Ortaga$ boyunca ruhban srnrfr - iktidar - halk arastnda

imgenin gticri. Ronesans - usta sanatqr. Aristokrasi ve burjuva arastnda el de{iStiren sanat' 19. ytizyll

makine-insanrn dofrugu. 20. yrizyrl, foto$rafrn, gorecelilik kuramtntn, ttjketim ideolojisinin sanata

yansrmalarr. Sanatrn politiklegmesi ve seEkinci /drglayrcr sanat anlayt5larr. Bir direniS bigimi olarak

sanat.

1302553
Resim lll
igerikler
Res!nrde kullanrlan temel elemanlar ve diizenleme ilkeleriyle ilgili bilgiler ve ornek eser

gozrirnlemeleri. Grinrimilz sanatrndaki ifade arayrglart ve dayandr$r temeller. Nesneden ve modelden

ga|;malar. Mekan igi dtizenleme gah5malan. Kompozisyon tizerine bilgiler. Qizgi, yrizey, hacim, lStk-

golge, renk ve resimde mekan. Resimde plan. Resimde renk tizerine bilgilerve uygulamalar.

SanatErlar r.izerine aragtlrmalar. Verilen konuya g6re metin, eskiz ve gorsel verilerden olu5an dosya ve

uygulama galt5malan.
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1302654
Resim lV
i6erikler
Resinrde kullanrlan temel elemanlar ve di.izenleme ilkeleriyle ilgili bilgiler ve cirnek eser

goztirnlemeleri. Gtintimtiz sanatrndaki ifade arayr5larr ve dayandrgrtemeller. At6lye igi dtizenleme

galrgmalarr. {izgiye ve renge dayah yorumlar. Resimde kompozisyon sorunlart. Sanatgrlar tizerine

araptrrmalar ve gorsel analizler. Segilen konuya g6re metin, eskiz ve gorsel verilerden olugan dosya

harrrlr$r ve uygulama galrgmalart.

1302555
GiincelSanat I

igerik

Sanat, modern sanat, avangart, grincel sanat, deneysel sanat, makine esteti[i, simtilasyon kavramlart

incelenir. Modern sanattn temel 6zellikleri analiz edilir. ikinci Dtinya Sava5tndan baglayarak Amerikan

Soyut Drgavurumculu$u, Ressam Sonrasr Soyutlama, Renk Alanr Resmi, Avrupa'da Soyut DtSavurumcu

Akrmiar, Minimalizm, Qp Sanat, Kinetik Sanat, Pop Sanat, Fotogergekgilik, Yenigergekgilik, Fluxus,

Beden Sanatr, Performans, Happening, Eylem Sanatr, Etsel Sanat anlaytgrna kadar olan konular

incelenecektir.

1302655
G[incelSanat ll
iEerik

Kavramsal Sanat, Arte Povera, Arazi Sanatr (Yeryiizri 5anatt), Postmodernizmin genel ozellikleri, Yeni

Dr5avurumculuk, Transavangardia, Yeni Figiirasyon, Yeni Fovizm, Yeni Kavramsalctltk, Kamusal Sanat,

Diyalog Olarak Sanat, Enstalasyon, Feminist Sanat, Dijital Sanat {internet Sanatr-Web Art-Net Art),

Giincel Sanatta Fotofraf ve Video, Posta Sanatt, Ses Sanatt.

1302759 - 1302860

ea$daE Sanat Yorumu | - $afdag Sanat Yorumu ll
ikinci drinya sava$t sonrasr Tiirkiye ve batr drinyasrndaki sanatsal d6niiSi)m sergiler ve ornek eserler

iizerinden incelenir; bigim, iEerik, baflam aErsrndan sanat eserleri yorumunu igeren yaztlar haztrlanlp

sunulur.

1302369 - 1302466
SeEmeli Resim Teknolojisi | - Segmeli Resim Teknclojisi ll
Resimde kullanrlan ta5ryrcrlarrn ve boya malzemelerinin tanttlmasr. Resimde kullanrlan boyalarve

teknikler. Genel olarak ba$layrcrlar ve ba$layrcr gegitleri. Su bazlr ve ya$ bazlr baglayrcrlar ile boya

yaprnlt. Ka$rt, bez gibi malzemelerin genel ozellikleri. Astar gegitleri ve astar haztrlanmasr. Bezin Sasiye

gerilmesi. Tuval tizerine farkh malzemelerin kullantlmasr ve dikkat edilmesi gerekenler.
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1302559-1302650
Aragtrrma Yiintemi | - Aragtrrma Ydntemi ll
igerikler
Akademik yazrm formatlan, literatrir taramast, ara$trrma konusu geli;tirme, hipotez olugturma ve

ara$tlrma sorularr kurmak. Aragtrrmanrn kapsamr. Ahntriar, referanslar, altntt yazma ve dipnot

kullanma kurallarr. (egitli ara5trrma yontemlerinin incelenmesi. Gtjzel sanatlar alanlar igin uygun

ara$trrma yontemlerinin incelenmesi.

1302753
Resim V
igerikler
f,e;itli nesnelerden ve modelden gahgmalar. ig ve dig mekan gahgmalarr. Figrir ve mekan iligkileri.

Drizenleme gakgmalan. Yrizey rizerine gizim, boya ve malzemeye dayah galrgmalar. iki ve tig boyutlu

deneysel gah5malar. Bireysel ifadeye olanak sa$layan tematik gah5malar.

1302854
Resim Vl
igerikler
Nesne ve figrir rizerine denemeler. Nesne, figiir, mekan tizerine bigimsel aragttrmalar. Qizgi ve renge

dayah ka$lt ve tuval iizerine serbest Eafu5malar. Kentsel yagam gergevesinde bireysel konu

belirlenmesi. Konu ile ilgili bigimseltaslaklarrn ve dokrimanlartn haztrlanmasl ve dosya olarak

sunulmasr. Konular rizerinde biqimsel ve teoriktartr$malar. Gr"incel sanat pratikleri t"izerinden eser

goziimlemeleri. Sergi ve sergileme ile ilgili bilgiler. Uygulamalar.

1302755
Duvar Resmi I

igerikler
Fresk, sigrafitto ve mozaik ile ilgili tanrmlar ve tarihgeleri. Duvar resmi teknikleriyle ilgili bilgi ve

ornekler. Kopya ile uygulama gahgmalart.

1302856
Duvar Resmi ll
iEerikler
Fresk, sigrafitto ve mozaik ile ilgili tanrmlar ve tarihgeleri. Duvar resmi teknikleriyle ilgili bilgi ve

ornekler. Grjniimi.lz mekanlarrndaki duvar resmi uygulama 6rnekleri. Ca€daS arag-gereq kullanrmryla

ifade arasrndaki iligkiler. Segilen projenin de$erlendirilmesi ve uygulama.

L3CI2757

6zgi.1n Baskr I

igerikler
Ozgtinbaskr sanattntn ortaya grkr5rnrn anlatrlmasr, yerli ve yabancr baskt resim sanatgtlartntn

tanrtrlmasr, yaprtlarrn incelenmesi Tek renk veya daha gok renk ile uygulanabilen monotipi baskt (dtiz

baskr) Tek kaftpla uygulanabilen, tek renkli linolyum baskr {yi.iksek baskr) Tek ve daha fazla kahpla

uygulanabilen a$ag baskr (yiiksek baskt)
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1302858
dzgiin Baskr ll
igerikler
Ozgi.inbaskr sanattntn ortaya grkrgrnrn anlatrlmasr, yerli ve yabancr baskt resim sanatgtlartntn

tanrtrlmasr, yaprtlann incelenmesi iki kahpla uygulanabilen, iki renkli linolyum baskr (ytiksek baskr). iki

veya daha fazla kahpla uygulanabilen aiag baskr (ytiksek baskr). Gravtir baskr tekni$ini asitte yedirme

ile tek renkle uygulama (gukur baskr). it<i plaka ile graviir baskr tekni$ini aquatiilta ile iki veya daha

fazla renkle uygulama {gukur baskr). ipek kahplartn haztrlanmasr. Pozlandrrma yonteminin 6$retilmesi

tek veya daha fazla renkle uygulama {diiz baskr}. Exlibris uygulamalart

1302373-13A2470
Segmeli Sergileme ve Sunum Teknikleri | - Segmeli Sergileme ve Sunum Teknikleri ll

igerik
Sergilemenin tarihi ve onemi. ilk mtjzeler ve ilk uluslararasr 6nemli sergiler. Sergilemede onemli

bilegenlerin belirlenmesi: Sanat eseri, sergileme mekanr, sergileme kavramt, sergi konusu, izleyicilerin

sergi igerifine gore ydnlendirilmesive eserlerin sunum bigiminin kararlagttrrlmasr. Sergilemede

izleyiciye ulagma yontemleri: Afig, bro;Lir, katalog, gegitli ilan ttirleri, yaztltve gorsel kaynaklar.

Eserlerin sunumu ile ilgili tasarrmlar: Eskiz, maket. Aydrnlatma yontemi, sanatgl, sergi ve eser bilgi

notlarr sunumu. Hayali bir sergi ile ilgili katalog, afig, brogtir, ilan, davetiye haztrlantp sunulur'

1302557 -1302558

tafdag Tiirk Sanatr I - Sa[da5 Tiirk Sanatt ll

igerikler
Anadolu, Rumeli ve Balkanlardaki 18.-19. yiizyrl duvar resmi gelene$i. Naif ressamlar. llk resim

eflitiminin verilmeye baglandrgr Mrjhendis-hane-i Berri-i Humayun ve Asker ressamlar kulait. Osman

Hamdi kuqafr. Sanayi-i Nefis-e Mektebi ve bu okul grkt5h ressamlar. ]"914 ku5a$r sanaterlar' Ttlrk

heykel sanattntn olugumu. Cumhuriyet Donemi sonrasr olugan kurulu5lar. 1950'li ytllar soyut sanatl ve

sa n atgr la rt. 1970' lerden gii n ti mtize Tii rkiye'de sa nat.

t30237L- 1302468
Segmeli Vitray (Cam Resmi) | - Segmeli Vitray {Cam Resmi) ll
Vitravrn tarihi, vitray malzemelerinin ozellikleri. (egitli vitray teknikleri: Kurgunlu vitray, folyolu, algtlt 

,

ve betonlu vitray, yaptttrrma vitray hakkrnda teorik bilgiler verilir ve gegitli vitray uygulamalarl yaptllr.

Vitray tekniklerine uygun desen tasanmr ve srcak ve so$uk dekorlama teknikleriyle ozgtin tasartmlar.

Kur5unlu ya da folyolu vitray teknigine yonelik uygulama galt5mast yaptltr'

L302t7t-L302272
(Segmeli) G6'rsel Ktiltiir l- {Segmeli} Giirsel Kiiltiir ll
Gorme ve gOrselligin onemi. Gorsel ktiltririin anlamt, tarihi. Giintimi.izde gorsel ktilttjriin kapsama

alanr. iki ve 0g boyutlu gorsel kiiltiir iiriinlerinin tantmlanmasr. Gdrsel kiilttlr Urtinlerinde imgenin

6nenri ve tarihsel sr.ireg igerisindeki 6yktisri. Qegitli sanat eserleriyle gorsel kriltrir imgelerini analiz

etnre, anlamlandtrma, yorumlama.
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