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Kodu 
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Yarıyılı 
(Semester) 

 

 
 

Kredisi 
(Local Credits) 

 

 
 

AKTS Kredisi 
(ECTS Credits) 

Ders Uygulaması, Saat/Hafta 

(Course Implementation, Hours/Week) 
Ders 

(Theoretical) 
Uygulama 

(Tutorial) 
Laboratuar 

(Laboratory) 

GTB 319 Güz/Fall          2 2 2 0 0 

Bölüm / Program 
(Department/Program) 

Geleneksel Türk Sanatları/Traditional Turkish Arts 

Dersin Türü 
(Course Type) 

Seçmeli 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) 

Tezhip sanatının tanımı ,uygulama alanları,malzeme ve teknikler, çizim kurallarına uygun özgün 

motif tasarımları, Tezyini sanatlarda kullanılan cedvel,iplik,kuzu gibi yardımcı elemanların  

tanıtımı  ve uygulaması,  Kenar bezemelerini tasnifi  ve tanımı, Kenar bezemelerinden tek 

şerit,kurtçuk ve zencerekli ara sularının  uygulaması. 

The definition of the art of illumination, applications, materials and techniques, original motif 

designs drawing rules, bin, yarn used in the art of Illumination, the introduction of auxiliary 

elements such as lamb and the implementation of the classification and definition of architectural 

decoration, edge decoration Edge of one lane, maggots and search waters must pass application. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

courses are Konya, Aksehir, Karaman, Safranbolu, Tokat, Trabzon, Erzurum, etc. 

 
Dersin Amacı 
 
(Course Objectives) 

1.Tezhip sanatının tanımını yapmak, uygulama alanları,malzeme ve teknikler hakkında bilgi 

vermek, 

2.Özgün motif tasarımlarının çift tahrir tekniğinde renkli uygulamasını yaptırmak, 

3.Tezyini sanatlarda kullanılan cedvel,iplik,kuzu gibi yardımcı elemanları tanıtmak  ve 

uygulamasını  yaptırmak, 

4.Tezyini sanatlarda kullanılan kenar bezemelerini teorik olarak tanıtmak, 

5.Kenar bezemelerinden tek şerit,kurtçuk ve zencerekli ara sularının  kurallarına uygun 

uygulamasını yaptırmak, 

6.Kenar bezemelerinden tek, çift, üç iplik ara suyunun tanıtmak ve uygulamasını  yaptırmak, 

7.Klasik desenleri tasnif etmek ve tanımlamak. 

1.To make the definition of the art of Illumination, application areas, give information about the 

materials and techniques, 

2.Colored double the original motif designs-tahrir technique application, 

3.The ruler used in the art of illumination, yarn, like a lamb to the elements and application help 

4.Decorative arts the decorative edge of theoretically, used in, 

5.One lane of the edge decoration, maggots and must pass the appropriate application to the rules 

of the call, 

6.Single, double, three thread to introduce and application of call, 

7.Classic patterns, classify and identify. 

 
Dersin Öğrenme 

Çıktıları 

 
(Course Learning 

Outcomes) 

1.Tezhip sanatını tanır,uygulama alanları,malzeme ve teknikler hakkında bilgi sahibi olur. 

2.Çizim kurallarına uygun özgün motif tasarımları yapabilir, 

3.Tezyini sanatlarda kullanılan cedvel,iplik,kuzu gibi yardımcı elemanları tanır ve uygulamasını 

yapabilir, 

4.Kenar bezemelerini tasnif eder,tanımlar ve ayırt edebilir, 

5.Kenar bezemelerinden tek şerit,kurtçuk ve zencerekli ara sularının  kurallarına uygun 

uygulamasını yapabilir, 

 



Ders Kitabı 
(Textbook) 

Birol,İnci A. ve Derman, Çiçek, “Türk Tezyini Sanatlarında Motifler”,  

İstanbul        2012,Kubbealtı Yayınları. 

  

Birol,İnci A. ve Derman, Çiçek, “Motıfs In Turkısh Decoratıve Arts”,  

 stanbul        2012,Kubbealtı Yayınları. 

 

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) 

Akar Azade, Keskiner Cahide ; “ Türk Süsleme Sanatlarında Desen Ve Motif ” 

İstanbul -1978,Tercüman Sanat ve Kültür Yayınları:2 

Akar Azade, Keskiner Cahide; “Ornament And Desıgn In Turkısh Decoratıve Arts”,                               

İstanbul -1978,Tercüman Sanat ve Kültür Yayınları:2 

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 

 

1.Recognizes the art of Illumination, applications, materials and techniques will have information.  

2.Can the original motif designs Drawing rules, 

3.The ruler used in the art of Illumination, yarn, like a lamb can help elements and application, 

4. Edge decoration of regimentation, and can distinguish, 

5. Edge decoration in one Strip, maggots and interlaced capable of application according to the 

rules of the call, 

 



                                                                                                   DERS PLANI 
 

 
Hafta 

  
Konular 

Dersin 
Çıktıları 

1 Tezhip sanatının tanımı, uygulama alanları,malzeme ve teknikler hakkında bilgi verilmesi, 1,2 

2 Özgün motif tasarımlarının çift tahrir tekniğinde renkli uygulamasının yaptırılması, 
1,2 

3 Aynı konunun devamı, 1,2 

4 Tezyini sanatlarda kullanılan cedvel,iplik,kuzu gibi yardımcı elemanların tanıtılması ve 

uygulamasının yaptırılması, 
1,2,3 

5 Verilen uygulamanın kontrolü ve devamı, 1,2,3 

6 Tezyini sanatlarda kullanılan kenar bezemelerinin teorik olarak tanıtılması,      1,2,3,4,5 

7 Kenar bezemelerinden tek şerit ara suyunun uygulamasının yaptırılması,      1,2,3,4,5 

8 Aynı konunun devamı,      1,2,3,4,5 

9 Kenar bezemelerinden kurtçuk ara suyunun uygulamasının yaptırılması,      1,2,3,4,5 

10 Aynı konunun devamı,      1,2,3,4,5 

11 Kenar bezemelerinden zencerek ara suyunun uygulamasının yaptırılması,      1,2,3,4,5 

12 Aynı konunun devamı,      1,2,3,4,5 

13 Kenar bezemelerinden tek,çift,üç iplik ara suyunun tanıtımı ve uygulamasının yaptırılması,      1,2,3,4,5 

14 Aynı konunun devamı.      1,2,3,4,5 

 

COURSE PLAN 
 

 
Weeks 

  
Topics 

Course 

Outcomes 

1 The definition of the art of illumination, application areas, giving information about the 

materials and techniques, 

1,2 

2 
Original motif designs made of colored double tahrir technique application, 

1,2 

3 
The same subject continued, 1,2 

4 
Used in decorative arts ruler, yarn, like a lamb led to the introduction and implementation 

of elements help to make 

1,2,3 

5 
Given control of the application and its successor, 1,2,3 

6 
Search the only strip of water edge decoration is made of the application, 1,2,3,4,5 

7 
İntroducing edge decoration of theoretically, 1,2,3,4,5 

8 
The same subject continued, 1,2,3,4,5 

9 
Search the booking is made, the application of maggots, 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,5 

10 The same subject continued, 1,2,3,4,5 

11 
Search is made, plug-on the water application, 1,2,3,4,5 

12 
The same subject continued, 1,2,3,4,5 

13 
Single, double, three thread made the promotion and application of intermediate water, 1,2,3,4,5 

14 
The same subject continued. 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) 

 


