
 

 

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 
SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OMÜSEM) 

 

TEZHİP KURSU 
UZAKTAN EĞİTİM/ONLİNE 

 

Eğitimci: Öğr. Gör. Uğur KARATAŞ 

Tarihi: 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29 Nisan 2021  (Pazartesi ve Perşembe günleri) 

*Kurs;  yıl içerisinde 3’er aylık periyotlarda devam edecektir. 

Süre: 16 saat/ay 

Saat: 18.00-20.00 

Ön Kayıt İçin Son Başvuru Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 

Kesin Kayıt Tarihleri: 29-30 Mart 2021 

Aylık Bireysel Katılım Ücreti: 150-TL (KDV dahil) 

İrtibat Telefonu: 0. 362. 457 60 45 – 0. 362. 312 19 19 / 46 45 

E-mail: omusem@omu.edu.tr 

Amaç: Sanatın tanımını, gâyesini ve sanat ile zenâat arasındaki farkları öğretmek, sanatın toplum ve 

birey açısından gerekliliğini açıklamak ve tezhip sanatının diğer sanat dallarından ayrılan yönleri ile 

benzeşen taraflarını ortaya koymaktır. 

İçerik:  

• Tezyinatın tanımını yapmak ve uygulama alanları hakkında bilgi vermek 

• Tezyini sanatlarda kullanılan motifler sınıflandırmak ve tanımlamak  

• Motiflerin çıkış kaynaklarını öğretmek  

• Yaprak motifinin tanımı, kuralına uygun çizimi ve özgün tasarımını yaptırmak  

• Penç motifinin tanımı, kuralına uygun çizimi ve özgün tasarımını yaptırmak 

• Goncagül motifinin tanımı, kuralına uygun çizimi ve özgün tasarımını yaptırmak  

• Hatayi motifinin tanımı, kuralına uygun çizimi ve özgün tasarımını yaptırmak  

• Yarı stilize çiçeklerin tanımı, kuralına uygun çizimi ve özgün tasarımını yaptırmak 

• Rumi motifinin tanımı, kuralına uygun çizimi ve fırça uygulamasını yaptırmak  

• Öğrenilen motifler çerçevesinde kurallı kompozisyon hazırlamak 

Eğitim İçin Gerekli Araç ve Gereçler:  

1. Eskiz kâğıdı ve kurşun kalem  

2. Fırça ve çeşitleri  

3. Sulu boya, guaj boya, akrilik boya  

4. Cetvel çeşitleri 

5. Muhtelif diğer malzemeler 

Ön Koşul: Genelde sanata ve estetik algıya, özelde ise tezhip sanatına ilgili olmak. 



 

 

 

Kimler Katılabilir: Konuya ilgi duyan yetişkinler. 

 

 Programa katılmak isteyen katılımcıların, ilgili telefonu arayıp veya sem.omu.edu.tr adresinde 

yer alan online kayıt formunu doldurarak ön kayıt yaptırmaları gerekmektedir.  

 Yeterli başvuru sağlandığı takdirde katılımcılarla iletişim kurulacaktır. Katılımcıların, kesin 

kayıt için eğitim ücretini, kurs programının adını yazarak ilgili hesaba yatırmaları 

gerekmektedir.  

Alıcı Adı: OMÜ Sürekli Eğitim Merkezi 

Banka Adı: Ziraat Bankası 

Şube Adı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Şubesi 

Şube Kodu: 1479 

Hesap Numarası: 9712395–5047          

IBAN: TR 450001001479097123955047 

 Kurs programına kayıt yaptırdıktan ve program başladıktan sonra programdan ayrılan veya 

kurs programıyla ilişiği kesilen katılımcıya ödediği ücret geri ödenmez. 

Kesin Kayıt Sırasında İstenilen Belgeler: 

 OMÜSEM Kayıt Formu  

 Banka Dekontu 

(Dekontun ve OMÜSEM Kayıt Formunun kesin kayıt işlemi sırasında  omusem@omu.edu.tr  

adresine mail olarak gönderilmesi gerekmektedir.) 

 Üç aylık kurs programı sonunda, %80 devam şartını sağlayan katılımcılara “OMÜSEM Katılım 

Belgesi” verilecektir. 

 

Bilgi Notu: Kurs programı, yaşadığımız pandemiden dolayı uzaktan eğitim formatında “online” 

olarak gerçekleştirilecektir. Katılımcılara, kesin kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra teknik bilgi ve 

destek sağlanacaktır.  
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