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Kodu 
(Code) 

 

 
 

Yarıyılı 
(Semester) 

 

 
 

Kredisi 
(Local Credits) 

 

 
 

AKTS Kredisi 
(ECTS Credits) 

Ders Uygulaması, Saat/Hafta 

(Course Implementation, Hours/Week) 
Ders 

(Theoretical) 
Uygulama 

(Tutorial) 
Laboratuar 

(Laboratory) 

GTA 203 Güz/Fall          4 8 2 4 0 

Bölüm / Program 
(Department/Program) 

Geleneksel Türk Sanatları/Traditional Turkish Arts 

Dersin Türü 
(Course Type) 

Lisans  Dersin Dili 
(Course Language) 

Türkçe/Turkish 

Dersin Önkoşulları 
(Course Prerequisites) - 

Dersin mesleki 

bileşene katkısı, % 
(Course Category  

by Content, %) 

Temel Bilim (Basic 

Science) 
Temel Sanat 

(Basic Art) 
Hat ve Tezhip Tasarımı 

(Line and İllumination 

Design)) 

Sanat Tarihi 

(History of Art) 

_ _ %100 _ 

 
Dersin İçeriği 
 
(Course Description) 

Tezyini sanatlarda kullanılan kenar  bezemelerinin  tanımı, Tezyini sanatlarda kullanılan kenar  

bezemeleri  ve kurallarına uygun çizimi, Klasik desen çeşitlerinin analizi, Orjinal desen 

tasarımlarının çift tahrir tekniğinde renkli uygulaması, Tezhip sanatında Üslûpların  ve 

sanatkârların tanıtımı. 

Decorating edge adornments definition used in the art, the edges are used in the art of decorative 

embellishments and comply with the rules drawings, analysis of classic design range, color 

application in double Tahrir techniques of the original pattern design, illumination art in the style 

and presentation of the artist. 

 

 

 

 

 

 
Dersin Amacı 
 
(Course Objectives) 

 1.Kenar bezemelerinden,yürüyen ve simetrili çift ipliğin, üç ipliğin uygulamasını yaptırmak, 

 2.Enine ve boyuna simetrili kenar bezemelerinin çeşitlerini tanıtımak ve uygulamasını yaptırmak, 

 3.Zencerek, Münhanili, Bağdat, Desensiz ve Serbest desenli, kenar bezemelerinin tanıtımak  ve    

uygulamasını yaptırmak, 

 4.Orjinal desen tasarımlarının çift tahrir tekniğinde renkli uygulamasını yaptırmak, 
5.Tezhip sanatında üslûpları ,sanatkârları ,kullandıkları motifleri ve eserlerini  tanıtmak. 

1.Ken from the embellishments of walking and symmetrical double yarn to make the 

implementation of the three strands, 

2. field and publicity longitudinal edges symmetrical types of adornments and to make the 

application, 

3.Zencerek, Münhanil, Baghdad, without drawing and free patterned edge adornments to 

publicity and to make the application, In the double-Tahrir  

4.Orjinal pattern design techniques to make the color application, 

5.Tezhip styles in art, craftsmen, and works to promote the motifs they use. 

 
Dersin Öğrenme 

Çıktıları 

 
(Course Learning 

Outcomes) 

1.Tezyini sanatlarda kullanılan kenar bezemelerini tanır ve ayırımını yapabilir, 

2.Tezyini sanatlarda kullanılan kenar bezemelerini kurallarına uygun çizebilir, 

3.Klasik desen çeşitlerinin analizini yapabilir, 

4.Orjinal desen tasarımlarının çift tahrir tekniğinde renkli uygulamasını yapabilir, 

5.Tezhip sanatında Üslûpları ve sanatkârları tanıyabilir, 

1.Decorative  gives them the edge decoration used in art and make the distinction, 

2.Decorative can draw the guidelines used in their decoration edge art, 

3. Analyze the klasik pattern varieties, 

4.Orjinal pattern design techniques can make the color application In the double-tahrir, 

5.Style in Illumination can recognize and craftsmen in the art, 



Ders Kitabı 
(Textbook) 

Birol,İnci A,; “Türk Tezyini Sanatlarında Desen Tasarımı,Çizim Tekniği ve 

Çeşitleri”,İstanbul,2009,Kubbealtı Yayınları. 

 

Birol,İnci A,; “Pattern Design in Turkish Decorative Arts, Drawing Techniques 

and Types”, İstanbul,2009,Kubbealtı Yayınları. 

Diğer Kaynaklar 
(Other References) 

Hat ve Tezhip Kitabı (Editör: Ali Rıza Özcan), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 

2009 

Calligraphy and İllumination Books (Editör: Ali Rıza Özcan), Kültür Bakanlığı 

Yayınları, Ankara, 2009 

Duran ,Gülnur, “Ali Üsküdârî,Tezhip ve Ruganî Üstâdı,Çiçek 

Ressamı”,İstanbul,2008,Kubbealtı Yayınları. 

Duran ,Gülnur, “Ali Üsküdârî, Illumination and Ruganî master , Flower 

Painter”,İstanbul,2008,Kubbealtı Yayınları. 

Ödevler ve Projeler 
 
(Homework & Projects 

 

 

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 %40 

Kısa Sınavlar 

(Quizzes) 
  

Ödevler 

(Homework) 
  

Projeler 

(Projects) 
  

Dönem Ödevi/Projesi 

(Term Paper/Project) 
  

Yoklama 

(Attendance) 
  

Diğer Uygulamalar 

(Other Activities) 
  

Final Sınavı 

(Final Exam) 
 
1 

 
%60 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

DERS PLANI 
 

 
Hafta 

  
Konular 

Dersin 
Çıktıları 

1 Kenar bezemelerinden,yürüyen ve simetrili çift ipliğin uygulamasının yaptırılması, 1,2,3,4 

2 Aynı konunun devamı 1,2,3,4 

3 Kenar bezemelerinden,yürüyen ve simetrili üç ipliğin uygulamasının yaptırılması, 1,2,3,4 

4 Aynı konunun devamı 1,2,3,4 

5 Enine ve boyuna simetrili kenar bezemelerinin çeşitlerinin tanıtımı ve uygulamasının 

yaptırılması 
1,2,3,4 

6 Zencerek kenar bezemelerinin çeşitlerinin tanıtımı ve uygulamasının yaptırılması 1,2,3,4 

7 Münhanili kenar bezemelerinin tanıtımı ve uygulamasının yaptırılması 1,2,3,4 

8 Bağdat üslubu kenar bezemelerinin tanıtımı ve uygulamasının yaptırılması 1,2,3,4 

9 Desensiz kenar bezemelerinin tanımı ve uygulamasının yaptırılması 1,2,3,4 

10 Serbest desenli kenar bezemelerinin tanımı ve uygulamasının yaptırılması 1,2,3,4 

11 Klasik desen çeşitlerinden analizinin yaptırılması 1,2,3,4 

12 Orjinal desen tasarımlarının çift tahrir tekniğinde renkli uygulamasının yaptırılması, 1,2,3,4 

13 Aynı konunun devamı, 1,2,3,4 

14 Tezhip sanatında üslûpların,sanatkârların,kullandıkları motiflerin ve (Selçuklu,Fatih devri 

Baba Nakkaş Ekolü) eserlerinin tanıtılması. 
1,2,3,4,5 

 

COURSE PLAN 
 

 
Weeks 

  
Topics 

Course 

Outcomes 

1 Aside from embellishments, walking and symmetrical subscription of a double strand of 

the application, 

1,2,3,4 

2 
Continuation of the same subject 1,2,3,4 

3 
Aside from decorations, to be built symmetrical walking and the implementation of the 

three strands, 

1,2,3,4 

4 
Continuation of the same subject 1,2,3,4 

5 
be made of the definition and application of transverse and longitudinal edges symmetrical 

adornments kind 

1,2,3,4 

6 
be made of the definition and implementation of the kinds of adornments zencerek edge 1,2,3,4 

7 
Münhanil the edge of the built adornments and presentation applications 1,2,3,4 

8 To be built in Baghdad adornments edge style and presentation applications 1,2,3,4 

9 be done without drawing aside the definition and application of adornments 1,2,3,4 

10 Free subscription of a pattern edge definition and implementation adornments 1,2,3,4 

11 
The analysis made of the classical pattern varieties 1,2,3,4 

12 
The pair made of colorful application in the census technique of the original pattern 

design, 

1,2,3,4 

13 
Continuation of the same subject 1,2,3,4 

14 
Illumination of art styles, artisans, and the patterns they use (Seljuk, Fatih Age Father 
Calligrapher School) Introduction of work. 

1,2,3,4,5 

 



 

 

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 Hat, Tezhip ve Resim alanında  kullanabilme ve uygulama becerisi. 
  X 

B  Tasarım problemlerini oluşturma, değerlendirme ve tasarım sürecini yönetme becerisi.  X  

C  Tasarım disiplini kapsamına giren farklı ölçeklerde tasarımların gerçekleştirilme becerisi.   X 

D  Disiplinler arası ortak çalışabilme bilinci ve becerisi. 
 

X 
 

E  İki boyutlu düşünebilme ve ifadelendirme becerisi.   X 

F  Özgün tasarımlar üretebilme becerisi.   X 

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

H  
Sanat ve tasarım çözümlemelerinde sürekli bilgilenme, toplumsal ve teknolojik gelişmeleri izleme 

ve alanında ki yeni araştırma konularına çağdaş yaklaşım önerme becerisi. 

 X  

I  Tasarım alanında geçmiş ve bugün ile gelecek ilişkisi kurabilme, yorumlayabilme becerisi. 
  X 

J  Tasarım alanında teknik ve teknolojik bilgileri kullanabilme becerisi. 
  X 

K  Yenilikçi Tasarım, Uluslararası Rekabet, ARGE Yeteneği Kazanma.   X 

1: Yok,  2. Kısmi,  3. Tam 

Relationship between the Course and Traditional Turkish Arts Curriculum 
 

  

Program Outcomes 

Level of 

Contribution 

1 2 3 

A 
Skill of use and application, of their Art and Design knowledge on Traditional Turkish 

Arts 
  X 

B 
Skill of creating design problems, evaluating and planning the process of design and 

managing. 
 X  

C Skill of realization of the designs at different scales covered by design disciplines. 
  X 

D Awareness and skills in interdisciplinary collaboration  X  

E Two- dimensional thinking and expressing skills. 
  X 

F Ability to create original designs. 
  X 

G Effective communication, self-expression and the ability to present work. 
  X 

H 
The ability of being constantly informed in art and design analysis, fallowing social and 

technological developments and proposing contemporary approach to a new research 

topics in the field. 

 X  

I 
The ability of establishing the relationship between past, present and future in the field 

of design, and making interpretation.  

 

  X 

J The ability to use technique and technological knowledge in the field of design, 
  X 

K To gain capability of Innovative Design, International Competition, R & D.   X 

 

1: None, 2. Partial, 3. Full 

Düzenleyen (Prepared by) 
 

 

Tarih (Date) 
 

 

İmza (Signature) 



 


