
 

 

 

 

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 

TEKSTİL VE MODA TASARIMI BÖLÜMÜ  

DERS İZLENCE FORMU 

Dersin Kodu ve Adı MTT222 EV TEKSTİLİ 

Dersin Tanımı 
Ev tekstili ürünlerinde kullanılan kumaşlar, ev tekstili ürünlerinin 
dikimi ve süslemesi, dekoratif ev tekstili ürünlerinin 
hazırlanması ile ilgili bilgi ve becerilerin verildiği bir derstir. 

Dersin Kredisi 2  

Dersin Verildiği Dönem Bahar 

Ders Günü ve Saati Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü internet sitesinden duyurulur. 

Dersin Formatı Uzaktan Eğitim 

Dersin Yapılacağı Yer Gaziantep Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Online Derslik 

Ders Sorumlusu Öğr.Gör.Tuğba ÖZTÜRK 

Ders Sorumlusunun e-Posta 

Adresi ve Ofis Yeri 

tugbaozturk@gantep.edu.tr  

Gaziantep Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil ve 
Moda Tasarımı Bölümü 317 nolu ofis 

Öğrenci ile Görüşme Saatleri 

Öğrencilerle mail aracılığı ile kesintisiz görüşme yanında, her 

Pazartesi 10:00 ve 12:00 saatleri arasında online görüşme 

yapılacaktır. 

Dersin Ön Koşulları 

(Ders tanımlanarak ders ile ilgili ön koşul 

bilgileri verilmelidir. Ayrıca dersin ön 

koşulu olduğu dersler varsa onların da 

Ev Tekstili dersi belli bir dikim becerisi gerektirdiği için Giysi 
Atölyesi I dersini alma ön koşulu bulunmaktadır. 

mailto:tugbaozturk@gantep.edu.tr


 

 

 

hangi dersler olduğu belirtilmelidir.) 

 

Dersin Amacı 

(Dersin hangi amaçla verildiği ve 

öğrencilere neler kazandıracağı 

anlatılmalıdır.) 

 

Bu ders ile öğrenciye, ev dekorasyonunda ev tekstili ürünlerini 
araştırma, ev tekstili ürünlerinde model belirleme, kumaş 
hazırlama, dikim yapma ve süsleme yeterliklerini kazandırmak 
amaçlanmaktadır. 

Öğretim Yöntemleri 

(Dönem boyunca kullanılacak çeşitli 

öğretim metotlarından da bahsedilmesi 

önemlidir. Örneğin; öğrencilerden sunum 

yapılması bekleniyor mu? Öğrencilerin 

katılımı ne derece de önemli? Grup 

çalışmaları olacak mı? Bu gibi soruların 

cevabı ders izlencesinde yer almalıdır.) 

Bu derste her hafta faklı bir ev tekstili ürünü yapımı hakkında 
bilgi verilir. Bu ürünler görseller, videolar, yazılı ve sözlü olarak 
anlatılır. Ve öğrencilerden istedikleri bir ev tekstili ürünü 
yapmaları istenir. Öğretmen ile iletişim halinde olarak bu 
ürünün yapımının gerçekleşmesi sağlanır. 

Dersin İçeriği ve Hedefler 

(Dersin içerdiği konular ve dönem 

sonunda öğrencilerin elde edeceği 

kazanımlar belirtilmelidir.) 

 

Masa Örtüsü ve Peçete, Nevresim Takımları, Pikeler, Yatak 
Örtüleri, Hurçlar, Banyo Takımları, Mutfak Takımları, Bebek 
Odası Takımları, Dekoratif Yastık Ve Minderler, Perde Üretimi, 
Ahşap Kullanarak Ev Dekorasyonu Ürünler Yapmak, Doğadan 
Toplanan Ürünlerle Dekoratif Tasarımlar Yapmak, Kumaş 
Onarım Teknikleri gibi genel ev tekstili konuları hakkında bilgi 
sahibi olarak bu konularda kazanımlar elde edeceklerdir. 

Ders Geçme Koşulları 

(Öğrencilerin ders ile ilgili sorumlulukları, 

devam zorunlulukları, ödevler ve sınavlar 

hakkında detaylı bilgi verilmelidir.) 

 

Uygulamalı bir ders olduğu için devam zorunluluğu vardır. 
Vizede ve finalde yaptıkları ürünler üzerinden değerlendirme 
yapılır. 

Ölçme ve Değerlendirme 

(Ödevlerin, projelerin ve sınavların yıl 

sonu notundaki etkileri ve ağırlıkları, 

notlandırma çizelgeleri ve standartlar 

kesin bir biçimde belirtilmelidir. 

Öğrenciler intihal ve kopya durumlarında 

sergilenecek yaklaşımdan dönem 

başında haberdar edilmelidir. Ayrıca 

ödevlerin teslim tarihinden sonra 

getirilen ödevlerin kabul edilip 

edilmeyeceği, eğer kabul edilecekse 

hangi şartlarda değerlendirileceği ve 

sınava giremeyen öğrenciler için takip 

edilecek yöntemler açıklanmalıdır.) 

Dönem boyunca öğrenci vize ve final sınavlarından sorumludur. 

Telafi için bütünleme sınavları yapılmaktadır  

Vizenin %40 ını finalin ise %60 ını kapsayacak bir şekilde 
değerlendirme yapılır. Objektif bir değerlendirme yapılabilmesi 
amacı ile sınav öncesi öğretmen tarafından bir değerlendirme 
çizelgesi hazırlanır. Bu çizelge yapılması gereken her aşamanın 
tekabül edeceği puanı gösterir. Öğrencilerin ürünleri bu 
çizelgeye göre adım adım notlandırılır. Teslim tarihinden sonra 
gelen ödevler ve ya sınava girememiş öğrencilerden sağlık 
durumu ve ya benzeri bir durum söz konusu ise kanıtlayıcı belge 
istenir. Bu belge mevcut ise belli bir zamanda bu öğrenci sınava 
tabi tutulur.  



 

 

 

Derse Katılım Durumu 
Derse devam zorunluluğu %80 dir. Devam şartlarını sağlamayan 
öğrenciler yarıyıl sonu sınavlarına alınmazlar ve kendilerine 
Devamsız (NA)notu verilir. 

Kullanılacak Kaynaklar ve 

Kitaplar Listesi 

(Dönem boyunca öğrencilerinize faydalı 

olacağına inandığınız tüm makaleler, 

kaynaklar, kitaplar ve öğretim 

materyallerinin listesi sunulmalıdır.) 

 

Pinterest, Youtubebe videoları 

 

HAFTALIK DERS PLANI 

(Ders konularının işleneceği haftaları açıklamanız öğrencilerin dersleri takip etmelerini ve hazırlanmalarını kolaylaştıracaktır. 

Haftalık ders planının derslerin işleniş hızına göre değişiklik gösterebileceği bilgisi de eklenebilir.) 

1. Hafta 

 

Konu: Masa Örtüsü Ve Peçete 

Konunun Amaçları: 

 
Amaç 1: Dekoratif örtü çeşitlerinden masa örtüsü ve peçetenin tasarımını 
yapar.  

Amaç 2: Masa örtüsü ve peçeteleri modele ve süsleme tekniğine uygun olarak 
diker ve süsler. 

Ders Öncesi Görevler: Bu konu hakkında önceden araştırma yaparak ders 
süresince tartışmalara katılmak. 

Ders Sırasında Yapılacaklar (Dersin İşlenişi): Gerekli görseller incelenerek 
yapımı hakkında bilgi verilir. 

Ders Sonrası Görevler: Masa örtüsü ve peçeler hakkında detaylı araştırma 
yaparak bu konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak. 

2. Hafta  

Konu: Nevresim Takımları 

Ders Öncesi Görevler: Bu konu hakkında önceden araştırma yaparak ders 
süresince tartışmalara katılmak. 

Ders Sırasında Yapılacaklar: Nevresim takımlarının kumaş, ölçü ve yapım 
tekniklerinin anlatılması. Görsellerle desteklenmesi. Öğrencilerin fikirlerinin 
dinlenmesi. 

Ders Sonrası Görevler: Bu konu hakkında detaylı araştırma yaparak daha fazla 
bilgi sahibi olmak. 



 

 

 

Ölçme-Değerlendirme: Anlaşılmayan noktaların tekrar edilerek gerekli 
öğrenmenin sağlanması. 

3. Hafta 

 

Konu: Pikeler 

Ders Öncesi Görevler: Bu konu hakkında önceden araştırma yaparak ders 
süresince tartışmalara katılmak. 

Ders Sırasında Yapılacaklar: Pike takımlarının kumaş, ölçü ve yapım 
tekniklerinin anlatılması. Görsellerle desteklenmesi. 

Ders Sonrası Görevler: Bu konu hakkında detaylı araştırma yaparak daha fazla 
bilgi sahibi olmak. 

Ölçme-Değerlendirme: Anlaşılmayan noktaların tekrar edilerek gerekli 
öğrenmenin sağlanması. 

4. Hafta  

Konu: Yatak Örtüleri 

Ders Öncesi Görevler: Bu konu hakkında önceden araştırma yaparak ders 
süresince tartışmalara katılmak. 

Ders Sırasında Yapılacaklar: Yatak örtüleri hakkında kumaş, ölçü ve yapım 
tekniklerinin anlatılması. Görsellerle desteklenmesi. 

Ders Sonrası Görevler: Bu konu hakkında detaylı araştırma yaparak daha fazla 
bilgi sahibi olmak. 

Ölçme-Değerlendirme: Anlaşılmayan noktaların tekrar edilerek gerekli 
öğrenmenin sağlanması. 

5. Hafta 

 

Konu: Hurçlar 

Ders Öncesi Görevler: Bu konu hakkında önceden araştırma yaparak ders 
süresince tartışmalara katılmak. 

Ders Sırasında Yapılacaklar: Hurçların kullanım alanlarının anlatılması, 
kullanılacak kumaşlar ve yardımcı malzemeler hakkında bilgi verilerek yapım 
aşamalarının anlatılması. 

Ders Sonrası Görevler: Bu konu hakkında detaylı araştırma yaparak daha fazla 
bilgi sahibi olmak. 

Ölçme-Değerlendirme: Anlaşılmayan noktaların tekrar edilerek gerekli 
öğrenmenin sağlanması. 

6. Hafta 

 

Konu: Banyo Takımları 

Ders Öncesi Görevler: Bu konu hakkında önceden araştırma yaparak ders 
süresince tartışmalara katılmak. 

Ders Sırasında Yapılacaklar: Banyo takımları hakkında bilgi vererek, 
görsellerin incelenmesi ve yapımı hakkında bilgi verilmesi. 



 

 

 

Ders Sonrası Görevler: Bu konu hakkında detaylı araştırma yaparak daha fazla 
bilgi sahibi olmak. 

Ölçme-Değerlendirme: Anlaşılmayan noktaların tekrar edilerek gerekli 
öğrenmenin sağlanması. 

7. Hafta 

 

Konu: Mutfak Takımları 

Ders Öncesi Görevler: Bu konu hakkında önceden araştırma yaparak ders 
süresince tartışmalara katılmak. 

Ders Sırasında Yapılacaklar: Mutfak takımları hakkında bilgi vererek, 
görsellerin incelenmesi ve yapımı hakkında bilgi verilmesi. 

Ders Sonrası Görevler: Bu konu hakkında detaylı araştırma yaparak daha fazla 
bilgi sahibi olmak. 

Ölçme-Değerlendirme: Anlaşılmayan noktaların tekrar edilerek gerekli 
öğrenmenin sağlanması. 

8. Hafta 

 

ARA SINAV (VİZE) HAFTASI:  

Sınavın Türü veya Türleri: Ürün teslimi 

Ölçme-Değerlendirme: Vizeye kadar öğrenilmiş konulardan istedikleri bir 
adet ürününün uygulamasının yapılması. 

9. Hafta 

 

Konu: Bebek Odası Takımları 

Ders Öncesi Görevler: Bu konu hakkında önceden araştırma yaparak ders 
süresince tartışmalara katılmak. 

Ders Sırasında Yapılacaklar: Bebek odası takımları hakkında bilgi vererek, 
görsellerin incelenmesi ve yapımı hakkında bilgi verilmesi. 

Ders Sonrası Görevler: Bu konu hakkında detaylı araştırma yaparak daha fazla 
bilgi sahibi olmak. 

Ölçme-Değerlendirme: Anlaşılmayan noktaların tekrar edilerek gerekli 
öğrenmenin sağlanması. 

10. Hafta 

 

Konu: Dekoratif Yastık ve Minderler 

Ders Öncesi Görevler: 

Ders Sırasında Yapılacaklar: Dekoratif yastık ve minderler hakkında 
görsellerin incelenerek, yapım teknikleri konusunda bilgi vermek. 

Ders Sonrası Görevler: Bu konu hakkında detaylı araştırma yaparak daha fazla 
bilgi sahibi olmak. 

Ölçme-Değerlendirme: Anlaşılmayan noktaların tekrar edilerek gerekli 
öğrenmenin sağlanması. 



 

 

 

11. Hafta 

 

Konu: Perde Üretimi 

Ders Öncesi Görevler: Bu konu hakkında önceden araştırma yaparak ders 
süresince tartışmalara katılmak. 

Ders Sırasında Yapılacaklar: Perde kumaşları ve tasarımları konusunda gerekli 
görselleri incelemek ve yapım teknikleri hakkında bilgi vermek. 

Ders Sonrası Görevler: Bu konu hakkında detaylı araştırma yaparak daha fazla 
bilgi sahibi olmak. 

Ölçme-Değerlendirme: Anlaşılmayan noktaların tekrar edilerek gerekli 
öğrenmenin sağlanması. 

12. Hafta 

 

Konu: Ahşap Kullanarak Ev Dekorasyonu Ürünler Yapmak 

Ders Öncesi Görevler: Bu konu hakkında önceden araştırma yaparak ders 
süresince tartışmalara katılmak. 

Ders Sırasında Yapılacaklar: Ahsap kullanarak çerçeve, tepsi, dekoratif 
ürünler yapımı öğrenmek 

Ders Sonrası Görevler: Bu konu hakkında detaylı araştırma yaparak daha fazla 
bilgi sahibi olmak. Bir sonraki ders için doğadan metaryaller toplanması 

Ölçme-Değerlendirme: Anlaşılmayan noktaların tekrar edilerek gerekli 
öğrenmenin sağlanması. 

13. Hafta 

 

Konu: Doğadan Toplanan Ürünlerle Dekoratif Tasarımlar Yapmak 

Ders Öncesi Görevler: Doğadan toplanan metaryellerle nasıl bir tasarım 
yapılacağı çizimlerinin hazırlanması. 

Ders Sırasında Yapılacaklar: Öğrencilerin fikirlerini öğretmen ve arkadaşları 
ile paylaşması ve bu konuda gelecek olan eleştiriler ve öneriler doğrultusunda 
tasarımını düzeltmesi. 

Ders Sonrası Görevler: Tasarımının son halini verdikten sonra üretim 
aşamasına geçmesi. 

Ölçme-Değerlendirme: Anlaşılmayan noktaların tekrar edilerek gerekli 
öğrenmenin sağlanması. 

14. Hafta 

Konu: Kumaş Onarım Teknikleri 

Ders Öncesi Görevler: Farklı kumaş onarım teknikleri hakkında araştırma 
yapılması. 

Ders Sırasında Yapılacaklar: Dokuma ve örme kumaşlarda oluşan hasarların 
giderilmesi ile ilgili tekniklerin öğrenilmesi.  

Ders Sonrası Görevler: Bu konuda denemeler yapılması 

Ölçme-Değerlendirme: Anlaşılmayan noktaların tekrar edilerek gerekli 



 

 

 

öğrenmenin sağlanması. 

 

DÖNEM SONU SINAV (FİNAL) HAFTASI 

Sınavın Türü veya Türleri: Ürün teslimi 

Ölçme-Değerlendirme: Vizeden finale kadar öğrenilmiş konulardan istedikleri 
bir adet ürününün yapılması ve doğadan topladıkları ürünlerden oluşan bir 
adet tasarımın yapılması. Final notunun yüzde %50’sini birinci ürün %50’sini 
ise ikinci oluşturacaktır. 

 

 

 

 

 

 


