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Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;  
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.  
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;  
O benimdir, o benim milletimindir ancak.  
 

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl! 
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? 
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl. 
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl. 
 

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. 
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! 
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. 
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. 
 

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar,  
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. 
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, 
Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış canavar? 
 

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın; 
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. 
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın; 
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın  

 

 

Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı:  
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. 
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: 
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. 
 

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? 
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda! 
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda, 
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. 
 

Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli: 
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli. 
Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli-  
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. 
 

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım, 
Her cerîhamdan İlâhî, boşanıp kanlı yaşım, 
Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na’şım; 
O zaman yükselerek arşa değer belki başım. 
 

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! 
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. 
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl; 
Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet;  
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl! 

 
         Mehmet Âkif Ersoy 



 

GENÇLİĞE HİTABE 

 

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, 

ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. 

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en 

kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek 

isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti 

müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın 

vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok 

namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek 

düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili 

olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün 

tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil 

işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, 

memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet 

içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, 

müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde 

harap ve bîtap düşmüş olabilir. 

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, 

Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, 

damarlarındaki asil kanda mevcuttur. 

                       Mustafa Kemal Atatürk 







      Sözlük
      Kaynakça
      Görsel Kaynakça
      Ölçme ve Değerlendirme Çalışmalarının Cevap Anahtarları

149
152
153
154

19

25

28

32

37

40

46

47

59

63

75

83

88

104

115

121

3

9

    ÖĞRENME ALANI: GRAFİK TASARIMIN TEMELLERİ

      ÖĞRENME ALANI: GRAFİK TASARIM TEKNİKLERİ

      2. ÜNİTE: İLETİŞİM GRAFİĞİ

1     Afiş Tasarımı

2    Broşür ve İnsört Tasarımı

3    Kitap ve Dergi Kapağı Tasarımı

4    Pul Tasarımı

      1. ÜNİTE: DİJİTAL TASARIMA GİRİŞ

1    Dijital Grafik Sanatla İlgili Temel Bilgiler

2    Dijital Grafik Sanatının Günümüzdeki Önemi

3    Dijital Grafik Sanatının Endüstrideki Yeri

4    Dijital Grafik Sanatının Bilgisayar Programları ve Araçları

      2. ÜNİTE : DİJİTAL GRAFİK RESİM ÇALIŞMALARI

1    Dijital Grafik Resim Çalışmaları

2    Dijital Grafik Resim Çalışma Yöntemleri

3    Dijital Grafik Sanatında Tipografinin Önemi

      3. ÜNİTE: DİJİTAL TANITIM GRAFİĞİ

1    Amblem, Marka, Logo Tasarımı

2    Afiş ve Tipografi Çalışmaları

3    Kitap, Broşür, CD Kapak Tasarımı

      4. ÜNİTE: DİJİTAL ANİMASYON - İLLÜSTRASYON TEKNİĞİ

1    İllüstrasyon Tekniği

2    Animasyon Tekniği

      1. ÜNİTE: GRAFİK TASARIM ÜRÜNLERİ

1    Amblem, Marka, Logo ve Logotayp Tasarımı

2    Basılı Malzeme Tasarımı



Ölçme ve Değerlendirme

Dijital İletişim Grafiği 

ORGANİZASYON ŞEMASI

İleri Okuma

Dikkat Çekme

Düşünelim Tartışalım

Grup Etkinliği

Ders Dışı Etkinlik 

Adım Adım Öğrenelim

Adım Adım Uygulama

CD Yükleme 

Etkinlik Devamı

Proje Çalışması

Etkinlik

Bu bölümde her ünite sonunda ilgili ünitenin konularını değerlendirmeye 
yönelik sorular yer alır.

Bu bölümde, öğrencilerin sınıf içindeki tartışma konuları yer alır.

Bu bölümde öğrencilerin grafik tasarım dersini tanımaya yönelik kazanımlarını destekleyen 
ve sınıf içinde yapılması öngörülen bireysel çalışmalar yer alır.

Bu bölümde, öğrencilerin sınıf dışında bireysel ya da grup halinde yapacakları 
uzun süreli (birkaç gün, hafta) çalışmalar yer alır.

Bu bölümde grafik tasarımla ilgili bilgisayar programları ve program menüleri açıklanır.

Bu bölümde uygulama çalışmalarının aşama aşama anlatımları yer alır.

Bu bölümde uygulamaların dijital ortamda gerçekleştiği anlatılır.

Bu bölümde  öğrencilerin  konu hakkında merak edebilecekleri ayrıntılı bilgiler yer alır. 

Bu bölümde dijital ortamda yapılan çalışmaların CD’ye yüklenmesi gerektiği yer alır.

Etkinliğin devam ettiğini gösterir.

Bu bölümde öğrencinin ilgisini derse yoğunlaştırabilmesi amacıyla yapılan çalışmalar 
yer alır. 

Öğrencilerden konuyla ilgili bireysel ya da grup olarak araştırılması istenen çalışmalar 
yer alır.

Bu bölümde öğrencilerin kazanımlarını destekleyen ve sınıf içinde yapılması öngörülen 
grup çalışmaları yer alır.
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1       GRAFİK TASARIM ÜRÜNLERİ

2       İLETİŞİM GRAFİĞİ
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      KONULAR

1    Amblem, Marka, Logo ve Logotayp Tasarımı

2    Basılı Malzeme Tasarımı

Grafik 
Tasarım  ÜrünleriÜNİTE1
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Bugün var olan birçok grafiksel simge, amblem/logo, arma, simgesel işaret, logotayp ve marka 
farklı terimlerle  ifade edilir. Ürüne özgü bir özellik katmakla birlikte, ürünü benzerlerinden ayırır. 
Markayı simgeleyen amblem  bir dönemden sonra ürünün garantisi hâline gelir.

Etkinlik/Amblem/Logo, Marka ve Logotayp Çeşitleri
Aşağıdaki görselleri inceleyerek soruları cevaplayınız.
1- Görsellik ve algılanabilirlik yönüyle aşağıdaki grafik tasarım ürünleri arasındaki farklılıkları 

söyleyiniz.
2- Bu görseller hangi kişi, kurum, kuruluş veya ürünlere ait olabilir?
3- Görsellerin grafik dilindeki (amblem/logo, marka ve logotayp)  karşılıklarını verilen boşlukla-

ra yazınız.

..................................................1

..................................................4

..................................................7

..................................................2

..................................................5

..................................................8

..................................................3

..................................................6

..................................................9

Hazırlık Çalışmaları
1) Yandaki kavramların sözlük anlamlarını araştırınız.
2) Günlük yaşamda karşılaştığınız amblem/logo, marka ve 
logotayp örneklerini inceleyerek bulduğunuz örnekleri sınıf 
panosunda sergilemek üzere dosya oluşturunuz.

Temel Kavramlar
Amblem/Logo
Marka
Logotayp 
Strüktür
Reklam Grafiği
Kurumsal Kimlik
Eskiz

Taslak 
Tasarım
Sembol
Deformasyon 
Parşomen Kâğıdı 
Bristol Kâğıt

1- Amblem, Marka, Logo ve Logotayp Tasarımı

    Adınız, soyadınız ya da bunların  baş harflerini kullanarak  oluşturduğunuz  herhangi  bir sem-
bol, amblem/logo vb. var mı? Varsa örnekleri arkadaşlarınızla paylaşınız.
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Etkinlik / Amblem / Logo  Çeşitleri 
Amblem/Logo çeşitleri dört ana başlık altında toplanır:
1- Formlarını harflerden alan amblemler/logolar
2- Firma hakkında  bir imaj veren biçimlerden oluşan  amblemler/logolar
3- Harf ve resimsel biçimlerin bir arada kullanıldığı amblemler/logolar
4- Firma hakkında yeni bir imaj veren (soyut veya somut) amblemler/logolar 

   (A. Taşçı, “Marka ve Amblemler”,  s. 34).

Tasarımcı, tek bir harften oluşan amblem tasarla-
ma aşamasında yeni bir form arayışına girer. Sade-

ce bir harf ya da birden fazla harf kullansa da bunları 
değişik ve dengeli bir şekilde, uyum içinde bir kompo-
zisyon haline getirmelidir. Birden fazla harften oluşan 
amblemlerde en önemli özellikse harflerin birbirleriyle 
strüktür, form ve espas kombinasyonu açısından den-
geli kullanımları ve bunların alışılmışın dışında olmalarıdır.

TaTasasarırımcmcıı, t tekek b birir h hararftftenen o oluluşaşann amamblblemem t tasasararlala--
ma aşamasında yeni bir form arayışına girer Sade

Bazı amblemler biçimleriyle firma hakkında bilgi 
verirler. Bu tür amblemlerde sembolik motiflerden 

yararlanılır. Dokuma mekiğinin, tekstili; kitabın, yayınevi-
ni; güvercinin, barışı simgelemesi gibi... Ayrıca; pelikan, 
balık, aslan, başak, karaca vb. figürlerden oluşan firma 
amblemlerinde sembole yönelik tasarım yapılmaktadır.

                

Amblemlerde genelde harflerin kullanılması bir kar-
maşa doğurmaktadır. Amblemin yaşama süresinin 

uzunluğu, yapılan tasarımın özgünlüğü ile ölçülmekte-
dir. Günümüz  dünyasında harflerle yapılan amblemle-
rin çoğalması, akılda kalma oranını büyük ölçüde dü-
şürmektedir. Bu durum, tasarımcıları yeni bir imaj veren 
amblemler aramaya yöneltmektedir. 
     Bunun yanı sıra toplumsal ya da kentsel özellikleri 
yansıtan amblemler de bulunmaktadır. Önemli bir top-
lumsal olayın anma yıl  dönümü, bir kentin simgesi ha-
line gelmiş tarihi ve doğal güzellikler, o kenti hatırlatan 
başka özelliklerin kullanıldığı amblemlerdir. Birçok ögeyi 
yan yana getirmek gerekse bile, tasarımda bir karışıklı-
ğa meydan verilmemelidir. Ögeler arasında ahenk bu-
lunmalıdır. 

Formlarını harflerden alan ve firma hakkında imaj 
veren biçimlerden oluşan amblemlerin bütünü-

dür. Firma adının baş harfi ile de diğer firmalardan 
ayrılmasını kolaylaştırır ve akılda kalma yüzdesini artırır. 

2- Aşağıdaki görselleri yandaki ta-
nımlarla eşleştiriniz.

Amblem/Logo, eski Yunancada ‘simge’ olarak  adlandırılmıştır. Bir nesneyi  ya da bir  kurumu 
temsil eden harf veya çeşitli işaretlerin görüntüsü olarak  tanımlanmıştır. Almanca ve Fransızcada 
‘logo’, İngilizcede ise ‘ logograph‘ olarak adlandırılmaktadır (M. Sözen, Sanat Kavramları..., s. 56).
Ambleme logo da denilmektedir. Logo üç dilde, anlam olarak amblemin karşılığıdır. Bir fikri, bir 
hareketi, bir inanışı, bir birliği veya bunların biçimlendirdiği bir kurumu, kuruluşu simgeleyen form-
dur. Amblem; yapı olarak somut, soyut, doğru ya da dolaylı yollardan anlatma özelliklerine sahip 
olabilir. Mal ve hizmetlerin içerisinde bulunan ana fikir ya da ayrıntılar, amblemin temel yapısını 
oluştururlar (A. Tepecik,Grafik Sanatlar, s. 61).

Baskı Müzesi Halk Dansları 
Araştırma ve Uygulama 
Merkezi, Savaş Çekiç

10

“Dormen Tiyatrosu” 
Sadık Karamustafa

11

De-Ki Demokrasi Kitaplığı,
Rauf Kösemen

12

Logo for the film 
production company imaj

13

1- Aşağıda A.Taşçı’nın “Marka ve Amblemler” konu-
lu makalesinden alınan tanımlar yer almaktadır. Tanımla-
rı yukarıdaki başlıklarla eşleştirerek verilen boşluklara ilgili 
rakamları yazınız.
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1- Aşağıdaki tanımları yukarıdaki başlıklarla eşleşti-
rerek verilen boşluklara ilgili harfleri yazınız.

Bir işletmenin hizmetlerini diğer işletmelerin hizmet-
lerinden ayırt etmeye yarayan işaretlerdir. Banka-

ların, hastanelerin, televizyon-radyo yayıncılarının, otel-
lerin, restoranların ve eğlence hizmeti veren firmaların 
markaları bu grup içinde yer alır.

Üretim, ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan 
bir grubun mal veya hizmetlerini belirtmeye yara-

yan işaretlerdir.

Marka sahibinin kontrolü altında, birçok işletme 
tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim 

usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etme-
ye yarayan işaretlerdir. Buna en iyi örnekler; Uluslararası 
Yün Birliği’ne ait “WOOLMARK” markası, ISO 9000, CE 
işareti, Zürih Üniversitesi tarafından diş çürümesine yol 
açmayan cikletler üzerinde kullanılan özel tasarımlı diş 
resmi vb. olarak verilebilir.

         Bir işletmenin imalatını veya ticaretini yaptığı mal-
ları, başka işletmelerin mallarından ayırt etmeye 
yarayan işaretlerdir. Malların üzerinde veya am-

balajında kullanılan markalardır.

(Bu bölümün alıntısı: www.turkticaret.net)

 Marka nedir? Tartışınız. Tartışma sonuçlarından hareketle aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1- Ürünün diğer ürünlerden ayırt edilebilmesi için markanın tasarım aşamalarında nelere dik-

kat edilmesi gerektiğini söyleyiniz.
2- Okuryazar oranının düşük olması markanın görsel algılamasını nasıl etkiler? Tartışınız. 
3- Yazılı ve görsel basında markanın tanıtımı yapılırken nelere dikkat edilmelidir? Tartışınız.

Düşünelim - Tartışalım / Marka

Marka: Bir ürünün veya hizmetin diğer ürün ve hizmetlerden ayrılmasını sağlayan sözcük, ad, simge 
ve işaretler bütünüdür. Marka, ürün ve hizmet markası olarak bütünleştirilebilir. Ticaretin başlama-
sıyla bir malın, bir ürünün diğerlerinden ayırt edilmesi gerekliliği markaların çıkış noktasını oluş-
turmuştur.Çoğu kez  “marka” ve “markalı ürün” sözcükleri eş anlamlı olarak kullanılmakta olup 
markalı ürünlerin nitelikleri arasında aşağıdaki özellikler öne çıkmaktadır:
Gelişmiş teknik standartlara ve kalite özelliklerine sahip olması, belirli özelliklerin tanıtım faaliyetleri 
ile geniş kitlelere duyurulmuş olması, yaygın şekilde dağıtılması ve kaliteye uygun fiyat standardı 
olması gerekmektedir (U. Teker, Grafik Tasarım ve Reklam, s. 86).

2- Aşağıdaki görsellerin hangi mar-
ka çeşidi olduğunu verilen boşlukla-
ra yazınız.

Etkinlik / Marka  Çeşitleri

Grafik tasarım uzmanları marka çeşitlerini dört ana 
başlık altında gruplandırmışlardır:

a) Ticaret Markası 
b) Hizmet Markası
c) Garanti Markası
ç) Ortak Markalar

................................................14

................................................15

................................................17

................................................16
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Logotayp : Bir ürünü, kişiyi, kurumu, kuruluşu ya da hizmetin ismini, harf ve resimsel ögeler kullana-
rak sembolleştirmedir. İki veya daha fazla tipografik karakterin sözcük halinde okunacak biçimde 
bir araya getirilmesiyle de oluşabilir. Amblemden farklı olarak ayırt edici özellikler yanında firmanın 
ismini de yansıtır. Yazı ve simgelerden oluşan kavramları içerir (H. Pektaş, Basın İlanlarında..., s. 89).

Düşünelim - Tartışalım / Logotayp

  1. Logotayp 21   2. Logotayp 22   3. Logotayp 23

Firma veya ürünün özüne uygun simgesel ögeler eklenebildiği 
gibi, yazının bütünlüğünü bozmayan çizgi ve lekelere de yer 

verilebilir.

Her yazı karakterinde harflerin ortak özellikleri vardır. Örneğin, 
italik olanlar belli açıda sağa yatık yazılır. Bu özellikte bir harf 

dik yazılsa bütünlük bozulur. Yeni bir yazı türü tasarlarken de harf-
ler arası uyuma dikkat etmek gerekir. Ayrıca yazılan sözcük oku-
nabilmelidir. Özgünlük anlaşılmazlık değildir.

Harfleri birbirine yaklaştırarak, yapıştırarak veya aşırı açarak; 
harflerde renk ve biçim farklılıkları oluşturarak, harflerin uzantı-

larında aşağı yukarı uzatmalar yaparak, sözcükleri bölerek, onları 
alt alta veya yan yana farklı renklerde yerleştirerek deformasyon 
yapmak mümkündür.

Etkinlik / Logotayp Çeşitleri 

1- Aşağıdaki tanımları yukarıdaki başlıklarla eşleştirerek verilen 
boşluklara ilgili harfleri yazınız.

..........................................18

..........................................19

..........................................20

Logotayp çeşitleri üç ana başlık altında toplanır:  
a- Bilinen bir harf karakterinde çeşitli değişiklikler (deformasyonlar) yaparak elde edilen logotayplar
b- Yazıya soyut ya da somut unsurlar ekleyerek elde edilen logotayplar 
c- Yeni bir yazı türü tasarlayarak elde edilen logotayplar
(H. Pektaş, Basın İlanlarında Grafik Tasarımın Yeri ve Önemi, s. 20).

2- Aşağıdaki görsellerin han- 
gi logotayp çeşidi olduğu-
nu verilen boşluklara yazınız.

Aşağıdaki farklı dönemlerde yapılan logotaypları inceleyerek soruları cevaplayınız.
1- Logotaypın yenilenme nedenleri neler olabilir?
2- Logotayp çalışmasının değişim evrelerinde nelere dikkat edilmiş olabilir?
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Etkinlik / Amblem/Logo Eskiz Uygulama

Ders Dışı Etkinlik / Amblem/Logo Uygulama
Tasarladığınız  amblem eskizlerinden uygun olanı seçerek eskizin çini mürekkebi ile siyah beyaz 

çalışmasını yapıp daha sonra da guaj boya tekniği ile renkli orijinalini hazırlayınız. 

Adınız ve/veya soyadınızdan oluşan bir holdinge ait amblem/logo eskizleri tasarlayınız. İki Bo-
yutlu Sanat Atölye dersinde öğrendiğiniz bilgileri de kullanarak tasarımlarınızı tamamlayınız.

Adım Adım Uygulama -1 / Amblem/Logo
Aşağıda bir amblem/logonun eskiz aşamasından son hâline kadarki yapım süreci görsellerle 

verilmiştir. Bu görselleri inceleyiniz.

I- Amblem/logo çalışması yaparken kurşun kalem, 05 kalem, cetvel, silgi, bristol kâğıt, çini mürekkebi, 
fırça, guaj boya, palet vb. malzemeler kullanalım. (24, 25, 26)

II- Amblem/logo tasarımı için eskiz çalışmaları yapalım. (27, 28, 29, 30, 31, 32)

Amblem/logo tasarımını çi-
ni mürekkebi ve fırça yardımıyla 
boyayalım.

Yaptığımız eskiz çalışmala-
rından birini seçip ışıklı masayı 
kullanarak  logomuzu çizelim.

Uygulama: Öznur Öztoprak

24 25 26

27 28 29

30 31 32

33 34 35 Guaj boya tekniği ile de 
renkli orijinalini hazırlayalım.
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Ders Dışı Etkinlik / Logotayp Uygulama
Tasarladığınız  logotayp eskizlerinden uygun olanı seçerek eskizin çini mürekkebi ile siyah beyaz 

çalışmasını yapıp daha sonra da guaj boya tekniği ile renkli orijinalini hazırlayınız. 

Aşağıda bir logotaypın eskiz aşamasından son hâline kadarki yapım süreci görsellerle verilmiş-
tir. Bu görselleri inceleyiniz.

Adım Adım Uygulama -2 / Logotayp

I- Logotayp çalışması yaparken kurşun kalem, cetvel, silgi, çini mürekkebi, parşomen kâğıt, bristol 
kâğıt, guaj boya, fırça ve palet gibi malzemeler kullanalım. (36, 37, 38)

II- Logotayp çalışması için  eskiz çalışmaları yapalım. (39, 40, 41, 42, 

        Uygulama: Emel Uzuner

36 37 38

39 40 41

Renkli logotayp hazırlayalım.45Siyah-beyaz  logotayp hazırlayalım.44

42 43

Etkinlik / Logotayp Eskiz  Uygulama  
Kendi adınız veya soyadınızdan oluşan, bir şirkete ait logoyatp eskizleri tasarlayınız. İki Boyutlu 

Sanat Atölye dersinde öğrendiğiniz açık-koyu bilgisini formlar üzerinde uygulayarak logotayp es-
kizleri tasarlayınız.

 Logotaypı ışıklı masada çizelim.
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Sanayinin gelişmesiyle birlikte basılı malzeme ürünlerinin de geliştiğini biliyor muydunuz ? Bu 
ürünlere örnekler verebilir misiniz?

Etkinlik / Basılı Malzeme Ürünleri

Aşağıdaki basılı malzeme ürünlerini inceleyerek tanımlamaya çalışınız. Adlarını (dergi kapağı, 
antetli kâğıt, kartvizit, zarf, afiş, ambalaj, açık hava reklamı, poşet tasarımı, tişört tasarımı) verilen 
boşluklara yazınız.

.............................................................................................46 ..........................................................................................47

.............................................................................................48 ..........................................................................................49

    
Hazırlık Çalışmaları
1) Yandaki kavramların sözlük anlamlarını araştırınız. 
2) Günlük yaşamda karşılaştığınız basılı malzeme örneklerini 
inceleyerek seçtiklerinizi sınıf panosunda sergileyiniz.
3) Çevrenizde sizi en çok etkileyen basılı malzeme ürünü-
nün fotoğrafını çekip arkadaşlarınızla paylaşınız.

Temel Kavramlar
Kartvizit 
Antetli Kâğıt
Diplomat Zarf
Poşet Tasarımı
Takvim
Dosya
Kitap Tasarımı

Afiş Tasarımı
CD Kapağı
Kitap Kapağı
Dergi
Gazete
Davetiye 
Broşür 

2- Basılı Malzeme Tasarımı
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........................................................50 .......................................................51 .....................................................52

........................................................53 .......................................................54 .....................................................55

........................................................56 .......................................................57 ....................................................58
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Etkinlik / Kurumsal Kimlik

59 Logotayp (ölçülendirilmiş) 60 Kartvizit (ölçülendirilmiş)

61 Logotayp 62 Logotayp 63 Logotayp

64 Afiş 65 Billboard 66 Araba giydirme

67 El ilanı 68 Broşür 69 Broşür 70 Pul

Aşağıda PTT Genel Müdürlüğüne ait kurumsal kimlik çalışmalarından bazı örnekler verilmiştir. 
Bu görselleri inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1- Tasarımlar temsil ettiği hizmet alanını yansıtabiliyor mu? Siz farklı olarak ne yapardınız?
2- Yapılan bu kurumsal kimlik çalışmalarının PTT‘ye katkısı neler olabilir?
3- Yapılan bu tasarımların hedef kitle üzerindeki etkisi nedir? 

        4- Kurumsal kimlik nedir? Nasıl olmalıdır?
        5- Kurumsal kimlik için gereksinimler nelerdir?
        6- Büyük kurumlar için hazırlanan kurumsal kimlik el kitaplarında harf karakterleri, amblem, 
fotoğraf gibi unsurların nerede ve nasıl kullanılacağı belirtilir. Bu kitapların grafik tasarımcıya ve 
firmaya etkilerini tartışınız.
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Kurumsal Kimlik: Bir kurumun kendini ifade etme şekli ve insanların onu tanımasını sağlayan yüzü-
dür. Kurumsal kimlik tasarımında amblemden ofis dizaynına, çalışanın giyim kuşamından araç giy-
dirmeye, antetli kâğıttan tabelaya, web sitesinden ambalaj dizaynına kadar her şeyin ne ölçüde 
tasarlanacağı ve uygulanacağı belirtilmiştir.

Afiş71

Afiş73 Afiş74

Tabela72

Billboard75 Billboard76
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Aşağıdaki grafik tasarım ürünlerinin kullanım alanındaki etkilerini ve doğru yapılmış kurumsal 
kimlik çalışmasının firmaya veya kuruma katkılarını tartışınız.

Araba giydirme77 Afiş (Devlet Tiyatroları)78

Mekân tasarımı79 Billboard80

Kutu ve dergi tasarımı81 Yönlendirme amaçlı mekân giydirme82

Düşünelim - Tartışalım / Kurumsal Kimlik
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CD ve CD Kapağı tasarımı83

Büyük bez afişler85

Ambalaj tasarımı87

Diplomat zarf tasarımı84

Davetiye, kartvizit, kitap ayracı, zarf tasarımı86

Ambalaj tasarımı88
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Adınız veya soyadınızdan oluşan daha önce çalışmasını yaptığınız logotaypı kurumsal kimlik 
çalışmalarından kartvizit, antetli kâğıt, zarf ve dosya üzerinde uygulayınız. 

Ders Dışı Etkinlik / Kurumsal Kimlik (kartvizit, zarf, antetli kâğıt...) Uygulama

Etkinlik / Kurumsal Kimlik Çalışmalarından Bazıları
Aşağıda daha önce yapılan logotaypın kurumsal kimlik çalışmalarından (kartvizit, antetli 

kâğıt, zarf, dosya tasarımı) bazılarının üzerindeki uygulaması görülmektedir. Logotaypın bu çalış-
malar üzerindeki etkisini söyleyiniz.

Dosya, antetli kâğıt, zarf ve kartvizit tasarımı89
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       Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1-Aşağıdakilerden hangisi amblemin/logo tasarımının özgün olabilmesi için gerekli koşullardan biri değildir? 

    A) Ürünü veya firmayı yansıtmalıdır.
    B)  Hedef kitleye hitap etmelidir.
    C) Kopya çalışmalar yapılabilir.
    D) Hayal gücüne dayalı olmalıdır.
    E) Şekil ve renk yönüyle sade olmalıdır.

2- Aşağıdakilerden hangisi amblem çeşitlerinden biri değildir? 
    
    A) Harflerden oluşanlar amblemler
    B) Firma hakkında yeni bir imaj veren amblemler
    C) Harf ve resimsel biçimlerin bir arada kullanıldığı amblemler
    D) Biçimleriyle firma hakkında bilgi veren amblemler
    E) Uzun yazı metni şeklinde tasarlanan amblemler 

3- Bankaların, hastanelerin, televizyon-radyo yayıncılarının, otellerin ve eğlence hizmeti veren firmaların   
    markaları hangi marka çeşidinin içerisinde yer alır?
 
    A) Ticaret Markası   B) Hizmet Markası      C) Garanti Markası        D) Ortak Marka        E) Hiçbiri 

4- Aşağıdakilerden hangisi markanın  çeşitlerinden biri değildir? 
    
    A) Ortak Marka       B) Hizmet Markası      C) Garanti Markası        D) Basın Markası       E) Ticaret Markası
 
5- Aşağıdakilerden hangisi basılı malzeme ürünlerinden biridir? 
    
    A) Resim                   B) Karikatür                 C) İllüstrasyon                 D) Dergi                     E) Animasyon

6- Bir firmayı tanıtmak amacıyla aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha önceliklidir?

    A) Kartvizit                B) Amblem                 C) Zarf                  D) Broşür                     E) Antetli kağıt

7- Yukarıda verilen görseller aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

   A) Dergi - afiş - poşet        
   B)  Poşet - afiş- dergi
   C) Afiş - dergi - poşet
   D) Dergi - poşet - afiş   
   E)  Afiş - poşet - dergi 

Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle tamamlayınız.

8- Bir ürünü, kişiyi, kurumu, kuruluşu ya da hizmeti tanıtan, marka özelliği taşıyan simgelere..........................denir.

9- Kartvizit, antetli kâğıt, broşür, el ilanı, billboard, amblem, afiş, davetiye, fatura, dergi, katalog .........................
...........ürünleridir. 

10- Bir ürünün veya hizmetin diğer ürün ve hizmetlerden ayrılmasını sağlayan sözcük, ad, simge ve işaretler 
bütününe ............................ denir.

Ölçme ve Değerlendirme 

I II III
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Öz Değerlendirme 

Adı ve Soyadı : ……...................................………                       Tarih: .…./…../..……

Sınıfı   : ……...................................………

Numarası : ……...................................………

Bu çalışmadan önce konuyla ilgili neler biliyordum?

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

…….........…………………………………………………………………………………………………………………………………........

…….........…………………………………………………………………………………………………………………………………........

Bu çalışmada neler yaptım?

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

…….........…………………………………………………………………………………………………………………………………........

…….........…………………………………………………………………………………………………………………………………........

Bu çalışmada neler öğrendim?

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

…….........…………………………………………………………………………………………………………………………………........

…….........…………………………………………………………………………………………………………………………………........

Bu çalışmada başarılı olduğum bölümler:

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

…….........…………………………………………………………………………………………………………………………………........

…….........…………………………………………………………………………………………………………………………………........

Bu çalışmada en çok zorlandığım bölümler:

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

…….........…………………………………………………………………………………………………………………………………........

…….........…………………………………………………………………………………………………………………………………........

Çalışmamı yaparken beklemediğim nelerle karşılaştım?

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

…….........…………………………………………………………………………………………………………………………………........

…….........…………………………………………………………………………………………………………………………………........

Bu çalışmayı tekrar yapsaydım şu şekilde yapardım:

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

…….........…………………………………………………………………………………………………………………………………........

…….........…………………………………………………………………………………………………………………………………........ 

…….........…………………………………………………………………………………………………………………………………........
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      KONULAR

1    Afiş Tasarımı

2    Broşür ve İnsört Tasarımı

3     Kitap ve Dergi Kapağı Tasarımı

4     Pul Tasarımı

İletişim2 GrafiğiÜNİTE
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   Afişinden etkilenerek katıldığınız bir organizasyon oldu mu? Olduysa bunlar hangi organizas-
yonlardı? Etkilendiğiniz afişler hangi özelliklere sahipti?

Düşünelim - Tartışalım / Afiş
       Günümüzde İnternet sayesinde kısa sürede bilgiye ulaşma, reklam ve duyuru gibi bir olanak 
varken afişin geçerliliğini korumasının nedeni sizce neler olabilir? Sınıf ortamında tartışınız. 

Yandaki görselleri incele-
yerek aşağıdaki soruları cevap-
layınız.

1- Bu afişlerde ilk ne görü-
yorsunuz?

2- Afişlerin uyarı veya me-
saj niteliğinde olup olmadığını 
nedenleriyle belirtiniz.

3- Uyarı veya mesajlar siz-
ce doğru iletilmiş mi?

4- Mesajı veya uyarıyı ilet-
mede hangi ögeler kullanılmış?

        5- İncelediğiniz afişlerde hangi 
teknikler kullanılmıştır?

6- İncelediğiniz afişlerdeki 
uyarı veya mesajları içeren bir 
afişi siz hazırlayacak olsaydınız 
nasıl tasarlardınız? Hangi ögele-
ri kullanmayı tercih ederdiniz?

     7- Tasarlayacağınız afişi han- 
gi tekniği kullanarak uygulama-
yı tercih ederdiniz?

‘Kuzey-Güney’ Amerika-Meksika 
sınırı konulu bir fotoğraf sergisi afişi

91Küresel ısınma konulu afiş,
Sameera Kapila

90

Miles Davis konser afişi, 
Sadık Karamustafa 

92 Uluslararası Avrasya Film
Marketi afişi

93

Hazırlık Çalışmaları
1) Yandaki kavramların sözlük anlamlarını araştırınız.
2) Afişin insanları yönlendirmedeki etkisini çevrenizdeki kişilerle tartışa-
rak ulaştığınız sonuçları arkadaşlarınızla paylaşınız. 
3) Bir afişte neler  olması gerektiğini düşününüz.
4) Afiş çalışmalarında kullanılan teknikler hakkında araştırma yapınız.

Temel Kavramlar
İletişim Grafiği 
Afiş
Görsel İmge
Slogan

Tipografi
Tram
Degrade
Punto

1- Afiş Tasarımı

Etkinlik / Afiş İnceleme
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Afiş; bir haberi, bir olayı, siyasal, sosyal, ekonomik, sanatsal ve kültürel açıdan, topluma duyurmak 
amacıyla, değişik yüzeyler üzerine yapılan ve belirli boyutlarda köy, kasaba ve şehirlerin çeşitli 
yerlerine asılan duyurulardır (D. Bektaş, “Çağdaş Grafik Tasarımın Süreci”, s. 34). Ekonomik gelişme-
ler ve teknolojik ilerlemelerle afişe duyulan ihtiyaç artmış  ve büyüyen kentlerde iç ve dış mekân 
afişleri ve bilboardlar talep edilen grafik ürünleri hâline gelmiştir. 
Afiş kısa ömürlü bir tanıtım aracıdır. Önemli bir konu hakkında halkı en etkin biçimde haberdar 
eder. Kent içindeki çeşitli yerlere asılarak insanlara olayları sürekli hatırlatması açısından, çok kul-
lanılan bir kitle iletişim aracıdır. Afiş sadece üretim ve tüketim ilişkilerinde halka bilgi vermez. Bunun 
dışında sosyal, siyasal ve kültürel olayların halka ulaştırılmasında da önemli ve etkin bir rolü vardır 
( A. Tepecik, Grafik Sanatlar, s. 74).

Grup Etkinliği / Afiş İnceleme
Konularına göre afiş türleri -örnekleriyle- aşağıda verilmiştir. Bu örneklerden birini seçerek sını-

fınızda üç grup oluşturunuz, verilen soruları cevaplayınız. Ulaştığınız sonuçları grup sözcüleri aracılı-
ğıyla arkadaşlarınızla paylaşınız. 

1- Seçtiğiniz afiş hangi gruba aittir? Afişi seçme nedeninizi söyleyiniz? 
2- Kullanılan teknikler nelerdir?
3- Yazısız afiş örneklerinde kullanılan görsel veya görseller, konu hakkında bilgi verir nitelikte mi? 

Tartışınız. 
4- Afişlerin genel olarak dikey kullanılmasının nedenleri neler olabilir?

Kültür Afişleri
Festival

Seminer

Sempozyum

Sinema

Tiyatro

Sergi

Balo

Konser

Spor

Sosyal İçerikli Afişler
Politik Düşünce

Sivil Savunma 

Siyasi Parti 

Sağlık

Trafik

Çevre

Ulaşım

Reklam Afişleri
Kurumsal Reklamcılık

Basın-Yayın 

Endüstri

Moda

Gıda

Turizm

İKSV Film Festivali afişi94 Hospital Policlinico için 
tasarlanmış“Sigara Ze-
hirdir”adlı afiş, 2003

95 Özel bir hayat sigortası 
afişi, Pemra Ataç

96

9. Uluslararası İstanbul 
Tiyatro Festivali afişi, 1997

97 Afiş örneği, Yossi Lemel98 Özel bir hayat sigortası 
afişi, Pemra Ataç

99
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Ders Dışı Etkinlik / Afiş Uygulama
Yaptığınız afiş eskizlerinden uygun olanı seçip fotoğraf, kolaj, illüstrasyon gibi teknikleri kullanarak 

eskizin renkli orijinalini hazırlayınız.

Etkinlik / Afiş Eskiz Uygulama 
İnsan hakları konulu afiş eskizleri hazırlayınız.

Etkinlik / Afiş İnceleme

14. Uluslararası İstanbul Film Festivali afişi102 Karma Resim Sergisi afişi, Erkin Keskin103

16. İzmir Avrupa Caz Festivali afişi100 Birleşmiş Milletler’in 60. yıldönümü için 
tasarlanmış savaş/barış konulu afiş

101

Aşağıdaki afiş örneklerini inceleyerek soruları cevaplayınız.       
1- Dünyada ve ülkemizde toplumsal olayların afişlerde işlenmesi 1970’li yıllardan itibaren kulla-

nılmaya başlanmıştır. Aşağıdaki örneklerden hangisi veya hangileri bu bağlamda ele alınabilir?
2- Bir filmi izlemeye karar vermenizde afişin etkisi var mıdır? Tartışınız.
3- Bir tasarım ürünü olan afişi diğer kitle iletişim araçlarıyla karşılaştırarak benzer ve farklı yön-

lerini söyleyiniz.
4- Afişin günümüzde de önemli bir iletişim aracı olmasının nedenlerini tartışınız.



22

Etkinlik / Afiş İnceleme
Aşağıda Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Ana Sanat Dalı 4. sınıf öğrencisi 

Şerif Uygar Dokuzlar’ın proje ödevi olarak hazırladığı çalışmanın aşamaları görülmektedir. Çalışma-
da Prof. T. Fikret Uçar tarafından üç ayrı kavramın görsel sunumu istenmiştir. Öncelikle kavramların 
fikir aşaması yazılı hâle dönüştürülmüş daha sonra dünyada bu kavramlar üzerine yapılan örnekler 
incelenmiş ve görsel örnek araştırması yapılmıştır. Bu araştırmalar sırasında öğrenci, “akıl defteri” 
adını verdiği proje dosyasına düşündüklerini ve beyninde oluşanları eskizler hâlinde çizmeye baş-
lar. Oluşmaya başlayan fikir sonrasında uygun malzemeler üzerinde yine renk, görsel gibi deneme 
çalışmaları yapılır ve sonrasında projeyi yöneten öğretmenin de uygun gördüğü çalışmanın orijinali 
hazırlanır. Her öğrencinin kendi kişisel sunumuyla hazırladığı proje ödevi basılı ve dijital ortamda 
teslim edilir.

İncelediğiniz bu projede kullanılan yöntemi kendi çalışmalarınızda uygulayınız. Çalışmalarını-
zın aşamalarını oluşturacağınız deftere not ediniz.

104 105 106

107 108 109

“Benefit/Çıkar”, afiş,
Şerif Uygar Dokuzlar

110 “Equality/Eşitlik”, afiş,
Şerif Uygar Dokuzlar

111 “Capitalism/Kapitalizm”, afiş,
Şerif Uygar Dokuzlar

112
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     Etkinlik / Afiş İnceleme

         1- Afişe baktığınızda dikkatinizi ilk ne çekiyor?  
         2- Afişte gördüğünüz nesneler nelerdir?
         3- Sizce afişin uyarıcı etkisi var mı?Açıklayınız.
         4- Sizce afişin mesaj etkisi var mı? Açıklayınız.
         5- Bu afişte hangi ögeler kullanılmıştır?
         6- Bu afişte ortaya çıkan imgeyi tartışınız.
         7- Afişin hazırlanması aşamasında kullanılan teknikler nelerdir?
         8- Zemin rengi ve diğer renkler arasındaki ilişkiler hakkında neler söyleyebilirsiniz?
         9- Bir sanat ürünü olarak bu afişi nasıl değerlendirirsiniz? 
       10- Afişin yapılış amacı nedir?
       11- Afişin izleyici üzerindeki etkisi sizce neler olabilir?
       12- Mekân ilişkisi göz önüne alındığında afişin hangi mekânlarda asılı olması gerekir?

Aşağıdaki afiş örneğini inceleyerek soruları cevaplayınız.

Su konulu afiş, Mengü Ertel113
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Grup Etkinliği / Afiş İnceleme
Aşağıdaki afişleri inceleyerek;       
1- Gözlemlerinizi bırakılan boşluklara yazınız. 
2- Aynı afişleri sınıfınızda iki grup oluşturarak yeniden inceleyiniz. Ulaştığınız sonuçları grup söz-

cüleriniz aracığılıyla arkadaşlarınızla paylaşınız. 
3- Bireysel ve grup çalışması ile yaptığınız incelemeler sonucunda ortaya çıkan farklılık ve  ben-

zerlikleri söyleyiniz.

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

...........................................................................

..........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

“Rise” isimli film afişi Reklam afişi, Spencer Wong114 115
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Hazırlık Çalışmaları
1) Yandaki kavramların sözlük anlamlarını araştırınız.
2) Kişi, kurum veya kuruluşların broşür yaptırmasının nedenlerini söyleyiniz.
3) Broşürler en fazla hangi sektörlerde kullanılmaktadır?

Temel Kavramlar
Broşür
İnsört 
Kırım 

   Sokakta dağıtılan broşür veya el ilanları dikatinizi çekti mi? Bu broşür veya el ilanlarında neler 
gördünüz?

Etkinlik / Broşür İnceleme

Aşağıdaki broşür örneklerini inceleyerek soruları cevaplayınız.  
1- Broşür örneklerinden hangisini daha çok beğendiniz? Nedenleriyle açıklayınız.
2- Broşürlerin tasarımı, ürün kitlesi için uygun mudur?
3- Yapılan bu broşürler sizce hedef kitle üzerinde amaçlanan sonuca ulaşmış mıdır? Hedef 

kitle ve grafik tasarımcı arasındaki ilişki için neler söyleyebilirsiniz? 
4- Broşürlerdeki ölçü, kâğıdın kullanımı, zemin rengi, harf karakteri, punto, tipografi, illüstüras-

yon ve fotoğraflar hakkında neler söyleyebilirsiniz?
5- Yaptığınız inceleme sonucunda iyi bir broşürde olması gerekenleri söyleyiniz.  

“Consept Desing Academy”,  broşür 116   Broşür örneği117

  Broşür örneği118   Tam Güneş Tutulmasını anlatan broşür örneği119

2- Broşür ve İnsört Tasarımı
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Etkinlik / Broşür Uygulama

3.Sayfa   2.Sayfa   1.Sayfa   

29,7 cm

21
 c

m

Taşırma Payı   

Broşür, arka 

4.Sayfa   Arka Kapak Ön Kapak

29,7 cm

21
 c

m
Taşırma Payı   

Broşür, ön  

Broşür ölçülerinde genellikle A4 kâğıt kullanılır. A4 çift kırmalı 3 ön, 3  arka toplam 6 sayfa, A4 tek 
kırmalı 2 ön, 2 arka toplam 4 sayfa ve A4 1 ön, 1 arka olmak üzere toplam 2 sayfa olarak tasarlan-
maktadır.  

Aşağıdaki yönlendirmeler doğrultusunda bir broşür taslağı hazırlayınız.
1- Broşürünü yapmak istediğiniz kişi, kurum, kuruluş veya ürünü seçerek bu kurum hakkında 

görsel malzeme ve yazılı bilgiler toplayınız. 
2- Topladığınız bu malzeme ve bilgileri aşağıdaki broşür örneğindeki ölçüleri dikkate alarak A4 

kâğıda uygulayınız. 
3- Yaptığınız çalışmaları öğretmen rehberliğinde değerlendirerek en uygun broşürü seçiniz. 

Kırım Kırım

Kırım Kırım
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Etkinlik / İnsört İnceleme

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

6- İncelediğiniz bu örnekleri dikkate alarak insört tasarımında hangi özelliklerin ön planda 
olması gerektiğini düşünüyorsunuz?  Düşüncelerinizi aşağıdaki boşluğa yazınız.

 İnsört örneği120 121  İnsört örneği

İnsört: Bir ürün, kişi, kurum veya kuruluşun genellikle gazete veya dergi arasında tanıtım ama-
cıyla okuyucuya sunduğu A4 veya A3 ebadında iki taraflı basılı malzeme ürünü olarak tanımlan-
maktadır. 

Yukarıdaki tanımı dikkate alarak aşağıdaki insört örneklerini inceleyip soruları cevaplayınız.
1- Bir firma veya kuruluş neden insört yaptırır?
2- İnsörtler hangi iletişim araçları yoluyla alıcıya ulaşır?
3- İnsört tasarımında nelere dikkat etmek gerekir?
4- Afiş, broşür, billboard, gazete, dergi ilanı yanında neden insört de kullanılır?
5- İnsörtte olması gereken sayfa sayısı hakkında neler söyleyebilirsiniz? 
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Hazırlık Çalışmaları
1) Bir kitabın konusu ile kapak tasarımı arasında nasıl bir ilişki vardır?
2) En son okuduğunuz kitap ya da dergi kapağında kullanılan görseller ve 
teknikler hakkında neler söyleyebilirsiniz?
3) Kitap ya da dergi kapağında kullanılan metin, slogan veya ana başlıkların 
seçiminde nelere dikkat edilmelidir?

Temel Kavramlar
Kitap kapağı
Dergi kapağı
Kitap künyesi

Bir kitap kapağı tasarımı yapmanız gerekseydi hangi yazarın, hangi kitabını seçerdiniz? Niçin?

Etkinlik / Kitap Kapağı İnceleme

Aşağıdaki bilgileri dikkate 
alarak yandaki kitap kapakla-
rını inceleyiniz. Düşüncelerinizi 
söyleyiniz.

I- Ön Kapak Tasarımı :
Yazarın adı, kitabın adı, varsa 
çevirenin adı, yayınevi adı ve 
görsel bu bölümde yer alma-
lıdır.

II- Arka Kapak Tasarımı : 
Yazar hakkında kısa bilgi, eser 
hakkında yorumlar, yazarın fo-
toğrafı ve eser hakkında kısa 
özet bu bölümde yer almalı-
dır.

III- Sırt Tasarımı :
Kitabın kütüphane raflarında 
kolaylıkla bulunması için yazı-
nın yönüne dikkat edilmelidir. 
Burada sadece yazar, eser 
adı ve yayınevi logosu yer al-
malıdır.

IV- İç Kapak :
Yazar, eser ve yayınevi adla-
rının yanı sıra basım tarihi, yılı 
gibi kitap künyesini yansıtan 
bilgiler yazılmalıdır.

  Kitap iç kapak örneği123   Kitap kapağı örneği124

  Kitap kapağı örneği122

3- Kitap ve Dergi Kapağı Tasarımı

Devlet Kitapları
2010

GRAFİK
TASARIM 12

GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ

YAZARLAR
Nurdan DOĞAN

Tahir EKİM
Gönül KAYA

Ömer Faruk KAYA
H. Ebru KESKİN

İlhan UÇAR
Emel UZUNER
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Etkinlik / Kitap Kapağı / Eskiz Uygulama

Aşağıda verilen bilgiler doğrultusunda boş bırakılan alana kitap kapağı eskizi tasarlayınız. 

Düşünelim - Tartışalım / Kitap ve Kitap Kapağı Tasarımı

 Yukarıda ölçülendirilmiş yüzey üzerine tasarladığınız kitap kapağı eskizini dikkate alarak tasarı-
mınızın renkli orijinalini hazırlayınız. Kitap kapağı tasarımlarından oluşan bir sergi düzenleyiniz.

Yazarın adı : 
Mustafa Kemal Atatürk

Kitabın adı : 
Geometri

Yayınevi ismi : 
TBMM Yayınevi

Basım tarihi : 
1937

        Bir kitap, öncelikle yazarının kafasında tasarlanır. Yazar, kitabını oluştururken onun biçimi ve iç 
yapısı hakkında bazı düşünceler üretir. Bu düşünceler; ya belirleyici bir kitap üzerinde yayımlanır 
ya da birçok kitabın damıtılmış bir sentezi olarak ortaya çıkar. Yazar, genellikle kitabını başlıklar 
ve bölümler hâlinde tasarlar; ama bir metin, en olgun evresinde bile, yazarın kafasındaki mesajı 
okuyucuya tam anlamıyla yansıtamaz. Teknolojik, psikolojik ve ekonomik koşullar, yazarın vermek 
istediği mesajı olumsuz yönde etkiler. İşte tasarımcı, bu aşamada devreye girer. Kitap tasarımcısı; 
yazar, yayınevi ve okuyucu arasında köprü kuran kişidir. 
      Bir kitabın tasarım süreci; yayına hazırlama,  görsel planlama ve teknik planlama olmak üzere 
üç evreye ayrılır. Ayrıca bir kitabın tasarımına başlamadan önce; hedef kitlenin profili, kitabın fiyat 
aralığı, piyasadaki benzer ve rakip kitapların özellikleri, fiyatları ve satış durumları, grafik tasarım ve 
üretimine yönelik sorular (Kitapta illüstrasyon ya da fotoğraf kullanılacak mı? Kullanılacak kâğıt cin-
si ve baskıdaki renk sayısı nasıl olmalıdır? Kitabın üretiminde kullanılacak baskı teknolojisi ve ciltleme 
yönteminde nelere dikkat edilmelidir?) tasarımcı tarafından dikkate alınması gereken unsurlardır 
(E. Becer, İletişim ve Grafik Tasarım, s.239-241. Alıntı “Komisyon” tarafından düzenlenmiştir).
   
         Okuduğunuz bu metinden hareketle;

1-“Teknolojik, psikolojik ve ekonomik koşullar, yazarın vermek istediği mesajı olumsuz yönde
    etkiler.” ifadesinden ne anlıyorsunuz?
 2- Kitap tasarımcısının yazar, yayınevi ve okuyucu arasında köprü olmasının nedenleri nelerdir?
 3- Kitabın tasarım sürecinde görsel planlamanın önemini söyleyiniz.
 4- Tasarım aşamasında kitap boyutlarında nelere dikkat edilmelidir?
 5- Kitapta kullanılacak kâğıt cinsi neye göre değişir?

Kitap kapağı 
(ön - arka)

19
.5

 c
m

Taşırma Payı   

ARKA KAPAK SIRT ÖN KAPAK

13.5 cm 13.5 cm2 cm

Ders Dışı Etkinlik / Eskiz Uygulama
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Etkinlik /  Dergi Kapağı İnceleme 
Aşağıdaki dergi kapağı örneklerini inceleyerek soruları cevaplayınız.
1- Dergiler hangi kitleye hitap ediyor?
2- Bir dergi sadece alıcı kitlesinin mesleki veya ilgi alanına uygun konu ve haberleri mi işlemeli? 
3- Kapak tasarımı içerik hakkında bilgi veriyor mu?
4- Kullanılan harf karakterleri ve puntolar görsel açıdan uyumlu mu?

         

“İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi” 
dergi kapağı

125 “Bilim ve Teknik” 
dergi kapağı

126

“Hasta Güvenliği” dergi kapağı
Sağlık Bakanlığı

127      “Bursa Ekonomi” dergi kapağı
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 

128
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01

Dergi kapağı tasarımı yapılırken tasarımcının derginin kapsamı, ebatları ve forma sayısıyla ilgili bilgi 
sahibi olması tasarım açısından önemlidir.  İçerik ve görsel malzeme arasındaki uyuma tasarımcı-
nın dikkat  etmesi gerekmektedir.

“Mülkiye” dergi kapağı, 
Mülkiyeliler Birliği

129

“Toplumsal Tarih” dergi kapağı, 
Türk Tarih Kurumu

131

5- Yukarıdaki görselleri inceleyerek iyi bir dergi kapağında olması gereken özellikleri yazınız.
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

Ders Dışı Etkinlik / Dergi Tasarımı Uygulama
          Yaşadığınız şehirde bir sanat galerisinin yöneticisi olduğunuzu düşünerek aylık sergileri ve kent-  
teki diğer sanat etkinliklerini konu alan bir dergi hazırlayınız.

“H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp 
Tarihi Enstitüsü” dergi kapağı

130

“Yerel Kimlik” dergi kapağı, 
ÇEKÜL Vakfı, Tarihi Kentler Birliği

132
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İngiltere Parlementosu Lordlar Kamarası vekili Sir Roland Hill (Sör Roland Hil) 
1884 yılında Londra sokaklarında dolaşırken bir olayla karşılaşır. O yıllarda 
İngiltere’de posta arabaları sokakları dolaşır ve meydanlık bir alanda postacı 
boru çalarak vatandaşları meydana çağırırmış. Postacı, arabanın üzerine çı-
karak zarfların üzerindeki isimleri okur, ismi okunan kişi posta parasını vererek 
mektubunu alırmış. O sırada Sir Hill, adı okunan bir genç kızı izler. Genç kız, ara-
baya yaklaşır, mektuba bakar; ancak almaz. Sir Hill hemen mektubun parasını 
ödeyerek kıza uzatır. Genç kız, Sir Hill’e böyle davranmasına gerek olmadığını 
söyleyince Sir merakla kıza: “Mektupta ne yazdığını bilmiyorsun ki!” der. Kız da 
mektubun askerdeki kardeşinden geldiğini ancak parası olmadığı için alama-
dığını söyler. Bunun üzerine Sir Hill: “Peki merak etmiyor musun içinde ne yazdığını.” der. Kız: “Hayır, 
çünkü iyi olduğunu biliyorum.” der. Genç kız kardeşiyle askere gitmeden önce bir sorun olmadığın-
da zarfın üzerine bir çarpı işareti koyacakları konusunda anlaştıklarını söyler. Olayın hemen arka-
sından Sır Hill parlamentoda bu konudan söz eder ve artık mektubu postaya verenden posta ücreti 
alınmasına karar verilir. Paranın ödendiğini belirtmek için de “Penny Black” (Peniy Bılak) olarak 
bilinen Kraliçe Victoria’nın (Viktorya) portresini taşıyan 1 penny değerindeki pullar ressam William 
Mulredy (Vilyım Mulrid) tarafından hazırlanır (A. Ağcaer, T. Şahım, “Pulun Hikayesi”, s. 22-23).

Hazırlık Çalışmaları
1) Pul nedir? Kaç çeşit pul vardır? Araştırınız. 
2) Ülkemizde pul çıkarma yetkisi hangi kuruma aittir?
3) Pul koleksiyonu yapıyor musunuz? Koleksiyonunuzdan örnekler getirerek 
arkadaşlarınızla paylaşınız.

Temel Kavramlar
Pul

4 - Pul Tasarımı

İlk özel Türk gazetesini çıkaran dönemin posta nazırı Agâh Efendi ‘nin 1864 yılında ilk Türk posta 
pulunu bastırdığını biliyor muydunuz?

Ders Dışı Etkinlik / Pul Tasarımı Uygulaması
Cumhuriyetin 100.yılı anısına pul eskizi hazırlayınız. Tasarladığınız pullardan beğendiklerinizi se-

çerek okulunuzda bir sergi düzenleyiniz. Ebuzziya Tevfik’in çalışmalarından örnekler toplayarak bir 
dosya oluşturunuz.

Etkinlik / Pul İnceleme

 Pul örneği133  Pul örneği134  Pul örneği135  Pul örneği136  Pul örneği137

Türkiye Cumhuriyeti adına posta pullarını çıkarma yetkisi 5584 sayılı yasa ile PTT Genel Müdür-
lüğüne verilmiştir. PTT, yasa ile kendisine verilen bu yetkiye dayanarak sürekli posta pulları, resmi 
posta pulları, anma pulları ve ek değerli anma pulları çıkarmaktadır. Sürekli posta pulları ile resmi 
posta pullarının tirajı ihtiyaca göre belirlenmekte olup 10 milyon adet ile 100 milyon adet arasında 
değişmektedir. 

Yukarıdaki bilgileri dikkate alarak aşağıdaki pul örneklerini inceleyip soruları cevaplayınız.
1- Sürekli, anma ve ek değerli anma pulları sizce hangileridir?
2- Sizce aşağıdaki pullardan hangisi daha önceki bir tarihte basılmıştır?
3- Pullarda kullanılan görseller, pulların basılış amacına uygun mudur?

Penny Black pulu138
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        Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1- Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim aracı değildir?    
    A) Televizyon  B) Gazete  C) Kartvizit  D) Afiş   E) Dergi    
2- İnsört hangi kitle iletişim aracı ile alıcıya ulaşır?    
    A) Televizyon  B) Gazete  C) Afiş   D) Bilboard  E) Sinema

3- Aşağıdakilerden hangisi sosyal içerikli afiş türüne aittir?            A) Moda  B) Festival  C) Sağlık  D) Sinema  E) Reklam 
4- Aşağıdaki afişlerden hangisi kültür afişleri arasında yer almaz?    
    A) Sergi  B) Turizm  C) Konser  D) Seminer  E) Sinema

5- Aşağıdakilerden hangisi günümüzde gelişen teknolojiye rağmen afişin geçerliliğini korumasının sebepleri 
arasında yer almaz?    
    A) Afişin farkedilebilirlik özelliğinin olması
    B) Afişin daha geniş kitlelere ulaşması
    C) Afişin sanal tanıtım ürünlerine oranla daha kalıcı olması
    D) Afişin asıldığı yerlerde uzun süre kalması  
    E) Afişin yüksek fiyatlara mal olması

6- Aşağıdakilerden hangisi kitap kapağı tasarlayan bir tasarımcının dikkat etmesi gereken özelliklerden biri 
değildir?     
    A) Hedef kitlenin profili
    B) Üretime yönelik planlama
    C) Benzer ve rakip kitapların özellikleri
    D) Yazarın kişiliği 
    E) Grafik tasarıma yönelik planlama  

7- Yukarıda verilen görsel türleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?    
    A) Pul - kitap kapağı - afiş          
    B)  Kitap kapağı - pul - afiş  
    C) Afiş - pul - kitap kapağı
    D) Afiş - kitap kapağı - pul  
    E)  Pul - afiş - kitap kapağı

Aşağıdaki boşluğu uygun sözcükle tamamlayınız.

8- ..............., tasarlandığı ülkenin kültürel, ticari ve politik özelliklerini yansıtan, canlı ve estetik bir göstergedir.

Ölçme ve Değerlendirme

I II III
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Öz Değerlendirme 

Adı ve Soyadı : ……...................................………                       Tarih: .…./…../..……

Sınıfı   : ……...................................………

Numarası : ……...................................………

Bu çalışmadan önce konuyla ilgili neler biliyordum?

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

…….........…………………………………………………………………………………………………………………………………........

…….........…………………………………………………………………………………………………………………………………........

Bu çalışmada neler yaptım?

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

…….........…………………………………………………………………………………………………………………………………........

…….........…………………………………………………………………………………………………………………………………........

Bu çalışmada neler öğrendim?

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

…….........…………………………………………………………………………………………………………………………………........

…….........…………………………………………………………………………………………………………………………………........

Bu çalışmada başarılı olduğum bölümler:

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

…….........…………………………………………………………………………………………………………………………………........

…….........…………………………………………………………………………………………………………………………………........

Bu çalışmada en çok zorlandığım bölümler:

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

…….........…………………………………………………………………………………………………………………………………........

…….........…………………………………………………………………………………………………………………………………........

Çalışmamı yaparken beklemediğim nelerle karşılaştım?

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

…….........…………………………………………………………………………………………………………………………………........

…….........…………………………………………………………………………………………………………………………………........

Bu çalışmayı tekrar yapsaydım şu şekilde yapardım:

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

…….........…………………………………………………………………………………………………………………………………........

…….........…………………………………………………………………………………………………………………………………........ 

…….........…………………………………………………………………………………………………………………………………........
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        ÜNİTELER

1       DİJİTAL TASARIMA GİRİŞ

2       DİJİTAL GRAFİK RESİM ÇALIŞMALARI

3       DİJİTAL TANITIM GRAFİĞİ

4       DİJİTAL ANİMASYON

         İLLÜSTRASYON TEKNİĞİ

         

         

GRAFİK
 TASARIM TEKNİKLERİ

ÜNİTELER     ÜNİTELERÜNİTELER
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      KONULAR

1    Dijital Grafik Sanatla İlgili Temel Bilgiler

2    Dijital Grafik Sanatının Günümüzdeki Önemi

3    Dijital Grafik Sanatının Endüstrideki Yeri

4    Dijital Grafik Sanatının

      Bilgisayar Programları ve Araçları

Dijital 
Tasarıma GirişÜNİTE1
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Hazırlık Çalışmaları

1) Yandaki kavramların sözlük anlamlarını araştırınız.

2) Elle çizerek yapamayacağınızı düşündüğünüz tasarım örneklerini sınıfa 
getirerek arkadaşlarınızla paylaşınız.

Temel Kavramlar
Animasyon
Web Tasarımı

1- Dijital Grafik Sanatla İlgili Temel Bilgiler

Aşağıdaki görselleri inceleyerek;

1- Görsellerin hangi grafik tasarım ürünü (animasyon - illüstrasyon - dijital grafik tasarım - web 
tasarımı vb.) olduğunu altındaki boşluklara yazınız.

2- Hazırlık çalışmalarında getirilmesi istenen tasarım örnekleriyle aşağıda verilen tasarımların 
yapılış teknikleri ve bunların kullanım amacı hakkındaki düşüncelerinizi söyleyiniz.

Düşünelim - Tartışalım / Dijital Grafik Ürünleri 

  Dijital tasarımla ilgili neler biliyorsunuz? Dijital tasarımla ilgili bilgisayar programları ve ekipman-
ları hakkında neler söyleyebilirsiniz?

.......................................................................................142 .......................................................................................143

............................................................139 .............................................................140 ...................................................141



38

3- Yukarıdaki tasarım örneklerinin  hangisini daha özgün buluyorsunuz? Niçin?

......................................................................................................................................................................................................148

.........................................................................................144 .......................................................................................145

...........................................................................146 ........................................................................................................147
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Ders Dışı Etkinlik / Dijital Tasarımın Uygulama Alanları

Masaüstü yayıncılığın ve bilgisayar programlarının gelişimiyle birlikte klasik anlamdaki tasarım 
yerini, tasarımcıya daha geniş imkânlar sunan dijital tasarıma bırakmıştır. Klasik tasarımda kul-
lanılan grafik araç, gereç ve malzemeler yerine de bilgisayar ortamındaki piksel tabanlı [Pho-
toshop (Fotoşop)] ve vektörel çalışan [FreeHand (Fırihend) - CorelDRAW (Koreldırav) - InDesign 
(İndizayn)] masaüstü yayıncılık programları kullanılmaya başlanmıştır. Böylelikle klasik tasarım 
sırasında oluşan hatalar sonrası “yeniden yapmak gerekir” düşüncesi yerini “geri al” komutuna 
bırakarak tasarımcıya zaman ve sonsuz seçenek sunmaktadır. Gelişen dijital tasarım, klasik 
çizim anlayışıyla yapılan animasyonları bilgisayar programlarıyla  [3D Studio MAX (Tri Di Stüdyo 
Meks) vb.] yapılır hâle getirmiş ve web tasarımı gibi yeni bir alanın ortaya çıkmasını sağlamıştır. 
Bu alan için de yeni bilgisayar programları [Flash (Filaş), Dreamweaver (Dırimvivır), FrontPage 
(Furontpeyç) vb.] geliştirilmiştir.

Çevrenizdeki bir tasarım stüdyosuna (grafik tasarım atölyeleri, reklam ajansları vb.) giderek 
hangi branşlarda eleman çalıştırdıkları, görev bölümlerinin neler olduğu, faaliyet alanları, yaptıkları 
işin başlangıcından sonuçlanıncaya kadarki sürecinde yaşananlar ve bu süreçte kimlerle iş pay-
laşımı yaptıkları hakkında rapor tutunuz. Çalışmalarınızı (rapor, fotoğraf, çizim vb.) dijital ortama 
aktararak sınıfa getiriniz.

Gezmiş olduğunuz tasarım atölyelerinde çektiğiniz fotoğraflardan küçük ebattakileri alt taraf-
taki  boşluklarda, büyük ebattakileri ise sınıf panosunda sergileyiniz. 
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Hazırlık Çalışmaları
1) “Etkili tasarıma örnektir.” diyebileceğiniz kurum kimlik çalışmalarını (logo, antetli kâğıt, gazete ilan-
ları, tanıtım afişleri vb.) bulup dosyalayarak sınıfa getiriniz. 
2) Grafiksel açıdan doğru olduğunu düşündüğünüz sinema, tiyatro afişlerini; gazete ve dergi ilanları-
nı sınıfa getiriniz.

2- Dijital Grafik Sanatının Günümüzdeki Önemi

Bir firmaya sahip olsaydınız kurumunuzu ne tür dijital grafik ürünleri ile tanıtırdınız?

Etkinlik / Grafik Tasarım Ürünleri İnceleme

Logotayp örneği Logotayp örneği

Antetli  kâğıt örneği149 Antetli  kâğıt örneği150

Aşağıda tasarım türlerine ait örnekler bulunmaktadır. Her tasarım türünden beğendiğiniz bir 
örneği seçiniz. Seçtiğiniz örneği sanat eğitimi derslerinde öğrendiğiniz bilgilerden yaralanarak de-
ğerlendiriniz. 

 



41

Web sayfası örneği151

Afiş örneği153

Basın ilanı örneği155

Web sayfası örneği152

Afiş örneği154

Basın ilanı örneği156
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Bilboard örneği157

İllüstrasyon örneği159

Animasyon örneği161

Animasyon örneği162

Bilboard örneği158

İllüstrasyon örneği160
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Aşağıdaki görselleri tüketicinin üzerinde bırakacağı etki bakımından inceleyiniz. 
Tasarım, ürünün piyasadaki rekabet gücünü nasıl etkiler? Tartışınız. Çıkardığınız sonucu sayfa 

44’teki bırakılan boşluğa yazınız.

Poşet tasarım örneği163

Afiş örneği167 Afiş örneği168 Afiş örneği169

Araç giydirme örneği164

Afiş örneği165 Basın İlanı örneği166

Etkinlik / Grafik Tasarım Ürünleri İnceleme
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İnsanların toplu yaşam alanları içinde bilgilenmeye duyduğu gereksinimlere cevap verecek 
görsellerin sunulması grafik tasarımın işlevleri arasındadır. Grafik tasarım, dijital ortam içinde, 
görsel iletişimle ilgili alanlardaki gereksinimlere yönelik çözümler arar. Bu yüzden, dijital ortamın 
araç-gereç ve programlarını bilen ve çağın gelişen teknolojisine ayak uydurabilecek sanatçı 
kimliği gelişmiş, dinamik web tasarımı yapabilecek grafikerlere ihtiyaç vardır.

Grafik tasarımcı, görsel (gazete, dergi, katalog, afiş, billboard, broşür vb.) medyalar üzerinde,  
ürün veya hizmet üreten kurumların gereksinim duydukları tasarımların hazırlanmasında pratik 
çözümler üretebilmelidir.

Tasarımcı, web sayfa tasarımlarına yönelik grafik çözümler üretirken, CD-ROM, DVD-ROM, kiosk 
vb. ortamlarında kullanılan bileşenlerin (fotoğraf, animasyon, ses, müzik vb.) yer aldığı projeler 
geliştirerek ses ve görüntü formatlarının temel uyumlarıyla da ilgilenir.

Görsel-işitsel (sinema, TV, interaktif vb.) medyalar üzerindeki ve market alanlarındaki pankart-
lar, döner pankartlar, displayler üzerindeki görsel iletişime yönelik tasarımlar yapar.

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

Basın ilanı örneği170

Bilboard örneği172

Basın ilanı örneği171

Afiş örneği173
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BETİMLEME: 

Eserin adı nedir?
Genç Osman

İncelediğiniz eser hangi sanat formundadır? (resim, 
fotoğraf, afiş, heykel vb.)

Afiş

Eserin konusu nedir? (insan, hayvan, nesne vb.)
İnsan

Eser hangi malzemeden yapılmıştır? (kâğıt, polyester, 
tuval, taş, mermer, pişmiş toprak, tahta, cam, maden 
vb.)

Kâğıt üzerine baskı ile oluşturulan afiş.

Bu eserde neler görüyorsunuz? 
Aynadaki yansımasına bakan figür.

ÇÖZÜMLEME: 

Esere baktığınızda dikkatinizi ilk çeken nedir?
Figür ve yansıması.

Eser hareketli mi?
Evet. Yatay ve dikeylerin oluşturduğu hareketli bir 
düzenleme hissedilmektedir. 

Eser dengeli duruyor mu? (büyük, küçük, yakın ölçü-
lerde)

Afişte denge; figür, yansıması ve bu yansımanın 
üzerinde yer alan eser adını belirten yazı ile sağ-
lanmıştır.

Eserde vurgulanan bir nokta var mı? Varsa nedir?
Figür ve aynadaki yansımasının farklı oluşu.

Eserin genelinde hangi doku vardır?

   Geri plandaki kontrast renkler öndeki figürü ön pla-
na çıkarmıştır.

Renkler nasıl düzenlenmiş? 
Eserde kontrast renkler renk dengelerini etkileme-
den başarılı bir şekilde kullanılmıştır. 

Hangi renk tonları (koyu, orta, açık) çoğunlukta kul-
lanılmıştır?

Sıcak ve soğuk renk tonlarının başarılı bir şekilde 
yan yana kullanılmasıyla oluşturulan bu eserde  
kırmızı-yeşil renkler ve bunların yakın tonları görül-
mektedir.

Hangi çizgileri (düz, eğri, kırık) görüyorsunuz? Hangile-
ri çoğunlukta kullanılmış? 

Afişte yatay, dikey ve diyagonal hareketi içeren 
çizgiler kullanılmıştır.

Hangi şekilleri (geometrik, organik) görüyorsunuz? 
Hangileri çoğunluktadır? 

Geometrik bir yapı kurgulaması afişte yer almak-
tadır.

Tasarım unsurları eserde nasıl kullanılmıştır? 
Afişte ön ve arka planda olmak üzere iki detay 
dikkatimizi çekmektedir. Ön planda figür, arka 
planda ise figürün yansıması ve mekân görüntüsü 
yer almaktadır.

Birbirini tekrar eden şekiller var mı? 
Birbirinin tekrarı gibi görünen duvar süslemeleri 
vardır.

Eserde gördüğünüz şeyler (insanlar, nesneler) orijinal 
büyüklüğünde mi?

Normal boyutlarına yakın görüntülenmiştir.

Sanatçı bu eseri hangi teknikle yapmış olabilir?  
Dijital grafik tekniğinde yapılan orijinal eser, ofset 
baskı tekniğiyle basılmıştır. 

YORUM:

Sizce bu eser ne anlatıyor?
İçinde bulunduğu görkemli yaşamın gerçeği yan-
sıtmadığı, görünenin aksine, sonu belli olmayan 
tutsak bir karakterin yaşamı anlatılıyor.

Esere baktığınızda neler hissediyorsunuz?

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

 
Etkinlik / Afiş İnceleme

“Genç Osman” tiyatro afişi174

Aşağıda seçilen tiyatro afişinin grafik tasarım ilke ve ögeleri dikkate alınarak sanat eleştirisi 
yapılmıştır. Siz de seçtiğiniz sinema ya da tiyatro afişinin sanat eleştirisini yapınız. 
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Düşünelim - Tartışalım / Tanıtım Kampanyası

Hazırlık Çalışmaları
1) Yandaki kavramların sözlük anlamlarını araştırınız.
2) İlginizi çeken reklam kampanyalarını inceleyiniz. Bu kampanya-

larda hangi tasarım ürünleri kullanılmış? Bulduğunuz görselleri ve 
bilgileri dosyalayarak sınıfa getiriniz.

Temel Kavramlar
Ambalaj 
Endüstri
Reklam kampanyası

3- Dijital Grafik Sanatının Endüstrideki Yeri

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Yeni bir ürünün tanıtımında en çok hangi tasarım ürünleri etkili olur?

Aşağıdaki görselleri inceleyerek soruları cevaplayınız.
1- Sınıfa getirmiş olduğunuz grafik tasarım ürünleri ile aşağıda verilen grafik tasarım ürünlerini 

inceleyiniz. Tüketicideki etkisini tartışınız. 
2- Tüketim ürünlerindeki satış rakamlarının azalıp çoğalmasında reklam/tanıtım kampanyala-

rının etkisi var mıdır? Tartışınız.
3- Çıkardığınız sonucu aşağıdaki boşluklara yazınız.

Billboard örneği175

Afiş örneği177

Basın ilanı örneği176

Ambalaj örneği178
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Etkinlik / Tasarım Programları

Dijital grafik tasarım programlarının üretim aşamasında binlerce kişinin çalıştığını biliyor muydu-
nuz?

Hazırlık Çalışmaları
1) Yandaki bilgisayar programlarını araştırınız.
2) Yandaki bilgisayar programlarıyla yapıldığını düşündüğü-
nüz tasarım örneklerini sınıfa getiriniz.

Temel Kavramlar
FreeHand 
CorelDRAW
InDesign

Photoshop
Flash
Dreamweaver

4- Dijital Grafik Sanatının Bilgisayar Programları ve Araçları

Düşünelim - Tartışalım / Grafik Tasarım Programları
Grafik tasarım programları vektörel ve piksel tabanlı olmak üzere iki gruba ayrılır. Bunun ne-

denleri neler olabilir? Düşünüp tartışınız.

Sizce aşağıdaki grafik tasarım ürünleri hangi tasarım programlarında yapılmış olabilir? Bırakılan 
boşluklara yazınız.

..................................................................179 .............................................................................................................................180

...............................................................................................................................181 ..............................................................182
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FreeHand (Frihend) programının çizim araçları aşağıda verilmiştir.

Adım Adım Öğrenelim-2 / Vektörel Tabanlı Grafik Programları/FreeHand 

FreeHand Çizim Araçları Genel Görünüm
Pointer (Poyıntır): Hareket aracı. Bu araçla sayfanızda 
bulunan nesneleri istediğiniz yere taşıyabilirsiniz.

Subselect (Subselekt): Seçim aracı. Sayfanızda bulu-
nan nesneleri ister gruplu olsun ister olmasın her türlü 
şekilde seçebileceğiniz ve istediğiniz yere taşıyabile-
ceğiniz bir araçtır.

Page (Peyç): Sayfa seçim aracı. Sayfanızı her türlü şe-
kilde seçebileceğiniz ve istediğiniz yere taşıyabilece-
ğiniz bir araçtır. Bu araçla sayfa çoğaltımı da yapabi-
lirsiniz (sayfa çoğaltma ctrl+alt ile birlikte kullanılır).

Lasso (Lasso): Kement / alan seçim aracı. 

Output Area (Autput Ari): Ölçü bilgi aracı. Biten veya 
size hazır gelen çalışmalarda ölçüleri öğrenmek için 
kullanılır.

Eye Dropper (İy Dropır): Renk alma aracı. Seçim ara-
cı. Objeden örnek renk ve yapısal özellik almanızı, 
bunu başka objelere uygulamanızı sağlar. Taramayı 
Freehand’e çağırdıktan sonra Eye Dropper ile üzerin-
deki renkleri alabilir renk paletine ekleyebilirsiniz. Böy-
lelikle renk aramak için vakit harcamazsınız. 

Pen Tool (Pen Tul): Çizim aracı. Bu araçla sayfanızda 
çizimler yapabilirsiniz. Çizim sırasında alt tuşuna basılı 
tutarak farklı özelliklerini kullanmış olursunuz.

Text (Tekst): Yazı aracı. Bu araçla sayfanızda istediği-
niz gibi yazı yazabilirsiniz.

Line (Layn): Çizgi aracı. Bu araçla sayfanızda her türlü 
çizgi çizmeniz mümkündür.

Pencil Tool (Pensil Tul): Çizim aracı. Serbest çizimler 
yapmanızı sağlar.

Ellipse (Elips): Yuvarlak ve oval çizim aracı. Seçtik-
ten sonra kullanırken elips çizen araç Shift tuşuna 
bastığınızda daire çizmektedir.

Rectangle Tool (Rektengıl Tuul): Kare ve dikdörtgen 
çizim aracı. Bu araçla geometrik çizimler yapabilirsi-
niz. Aynı bölümde çokgen çizme aracı da bulunmak-
tadır.

Scale Tool (Skala Tul): Çizim yardımcı aracı. Bu araçla 
sayfanızda yaptığınız bir çalışmanın tamamını seçip 
boyutlarını orantılı büyütme veya küçültme (shift basılı 
tutarak) yapabilirsiniz. 

Freeform (Friform): Çizim aracı. Bu araçla sayfanız-
da daha önceden yapılmış çizimler üzerinde değişik 
efektler uygulayabilirsiniz.

Perspective Tool (Perspektif Tul): Çizime perspektif ve-
ren bir araçtır.

Extrude Tool (Ekstrut Tul): Efekt aracı. Bu araçla sayfa-
nızda yaptığınız bir çalışmaya 3 boyutlu efekt uygula-
maları yapabilirsiniz.

Trace Tool (Tıres Tul): Seçim aracı. Bu araç çiziminiz-
deki bazı parçaları sadece seçip çoğaltmaya yarar. 
Fakat bu araç eğer bir kare çizdiyseniz o karenin sa-
dece seçtiğiniz kısmını çoğaltır.

Action Tool (Ekşın Tul): Video animasyon aracı. Üstü-
ne çift tıklayınca ayrı ayar penceresinden size uygun 
ayarları yapabilirsiniz.

Connector Tool (Konektır Tul): Şema çizim aracı. Bu 
araçla şema uygulamaları yapabilirsiniz.

FreeHand Çizim Araçları Açıklamaları

FreeHand çizim araçları184
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Adım Adım Öğrenelim-4 / Vektörel Tabanlı Grafik Programları/CorelDRAW 

CorelDRAW Çizim Araçları Genel Görünüm

Pick Tool (Pik Tul): Seçim aracı. Bu araçla 
çalışmanızdaki farklı şekil ve elemanları 
seçebilir ve istediğiniz yere taşıyabilirsiniz.

Shape Tool (Şeyp Tul): Biçimlendirme ara-
cı. Bu araç çizilmiş şekil üzerinde değişiklik 
yapmanızı sağlar.

Zoom Tool (Zum Tul): Büyütme aracı. Do-
küman penceresinde görünümün yakın-
laşıp uzaklaşmasını sağlar.

Freehand Tool (Frihend Tul): Çizim aracı. 
Bu aracı kullanarak doğrusal çizimler ya-
pabilirsiniz.

Smart Drawing Tool (Smart Draving Tul): 
Bu aracı kalem gibi kullanarak çizimler 
yapabilirsiniz.

Rectangle Tool: Geometrik şekil aracı. 
Sayfa üzerinde geometrik şekiller çizebil-
menizi sağlayan araçtır.

Elipse Tool (Elips Tul): Dairesel şekil aracı. 
Sayfa üzerinde dairesel şekiller çizebilme-
nizi sağlayan araçtır.

Polygon Tool (Poligon Tul): Çokgen şekil 
aracı. Sayfa üzerinde çokgen şekiller çi-
zebilmenizi sağlayan araçtır.

Basic Shapes (Beyzik Şeyps): Basit şekiller. 
Bu araçla basit, hazır şekiller çizebilirsiniz.

Text Tool (Teks Tul): Yazı aracı. Yazı metin-
leri oluşturmanızı sağlayan araçtır.

Interactive Drop Shadow Tool (İnteraktif 
Drop Şadov Tul): Gölge aracı. Çizdiğiniz 
şekle veya metne gölge verebilmenizi 
sağlayan araçtır.

Eyedropper Tool (iydıroper Tul): Seçim 
aracı. Objeden örnek renk ve yapısal 
özellik almanızı ve bunu başka objelere 
uygulamanızı sağlar.

Outline Tool (Autlayn Tul): Çizgi aracı. 
Çizgi özelliklerini belirlemenizi sağlayan 
araçtır.

Fill Tool (Fil Tul): Dolgu aracı. Çizilen veya 
yazılan herhangi bir alanı renklendirmeni-
zi sağlayan araçtır.

Interactive Fill Tool (İnteraktif Fil Tul): Dol-
gu gölgeleme aracı. Renklendirmiş oldu-
ğunuz alana gölge vermenizi sağlar.

CorelDRAW Çizim Araçları Açıklamaları

CorelDRAW çizim araçları186

CorelDRAW programının çizim araçları aşağıda verilmiştir.
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InDesign programının çizim araçları aşağıda verilmiştir.

Selection Tool (Selekşın Tul): Seçim aracı. 
Çalışmanızdaki katmanları seçebilmenizi 
sağlayan bir araçtır.

Direct Selection Tool (Dayrek Selekşın 
Tul): Direkt seçim aracı. Çalışmanızdaki 
katmanları oluşturan noktacıkları seçebil-
menizi sağlayan bir araçtır.

(Pen Tul): Kalem aracı. Bu aracı kullana-
rak doğrusal çizimler yapabilirsiniz.

Type Tool (Tayp Tul): Yazı aracı. Yazı metin-
leri oluşturmanızı sağlayan araçtır.

Pencil Tool (Pensil Tul): Kalem aracı. Bu 
aracı kalem gibi kullanarak serbest çizim-
ler yapabilirsiniz.

Line Tool (Layn Tul): Çizgi aracı. Düz çizgi-
ler çizebilmemizi sağlayan araçtır.

Rectangle Frame Tool (Rektangıl Frem 
Tul): Fotograf alanı açma aracı. Bu araç-
la belirlediğiniz yere fotograf yerleştirebi-
lirsiniz.

Rectangle Tool (Rektangıl Tul): Geomet-
rik şekil aracı. Bu araçla geometrik şekiller 
oluşturabilirsiniz.

Button Tool (Batın Tul): Buton aracı. Bu 
araç, doküman PDF formatına Export 
edildiğinde kullanmak amacıyla butonlar 
oluşturmanızı sağlar.

Scissors Tool (Sakssırs Tul): Noktalarla işa-
retlenmiş yolları (path) kesmeyi sağlar.

Rotate Tool (Rotati Tul): Döndürme aracı. 
Bu araç objeleri sabit bir nokta etrafında 
döndürmenizi sağlar.

Scale Tool: Ölçü aracı. Objeleri sabit bir 
nokta etrafında yeniden boyutlandırma-
ya yarar.

Gradient Feather Tool (Grediyınt Fedır 

Tuul) : Geçişli zemin ve boyama aracı. Ze-
min rengini ton geçişli boyamanızı sağlar. 

Free Transform Tool: Serbest dönüştürme 
aracı. Objeleri döndürme, eğip bükme 
ve ölçeklendirmeye yarar.

Note Tool (Not Tul): Not aracı. Dokümanla 
ilgili not yazmanızı sağlar.

Eyedropper Tool: Seçim aracı. Objeden 
örnek renk ve yapısal özellik almanızı, 
bunu başka objelere uygulamanızı sağ-
lar.

Hand Tool (Hend Tul): El aracı. Doküman 
penceresi içinde sayfaların hareket ettiril-
mesini sağlar.
Zoom Tool (Zum Tul): Büyütme aracı. Do-
küman penceresinde görünümün yakın-
laşıp uzaklaşmasını sağlar.

InDesign Çizim Araçları Açıklamaları InDesing Çizim Araçları Genel Görünüm

Adım Adım Öğrenelim-6 / Vektörel Tabanlı Grafik Programları / InDesign 

InDesign çizim araçları188
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Adım Adım Öğrenelim-8 / Piksel Tabanlı Grafik Programları/Photoshop

Photoshop Çizim Araçları Genel Görünüm

Photoshop programının çizim araçları aşağıda verilmiştir.

Marquee Tools (Marku Tul): Seçim araçla-
rı. Çalışmanızda dörtgen ve elips alanlar 
seçebilmenizi sağlar.

Move Tool (Movi Tul): Hareket aracı. Bu 
araçla sayfanızda bulunan nesneleri iste-
diğiniz yere taşıyabilirsiniz.

Lasso Tool: Seçim aracı. Bu araçla kalem 
gibi çizerek serbestçe alan seçebilirsiniz.

Quick Selection (Kuik Selekşın): Direkt se-
çim aracı. Bu araçla sayfanızdaki seçmek 
istediğiniz yere bir defa tıklayarak o alanın 
rengine uygun alanları seçersiniz.

Crop (Krop) Tool: Kesme aracı. Bu araçla 
açtığınız fotograf çalışma vb. şeylerin faz-
lalık olarak gördüğünüz kenar kısımlarını 
keserek istediğiniz kadrajı elde edersiniz.

Slice Tools (Silis Tul): Parçalama araçları. 
Bu araçlar genelde Photoshop’ta web 
sayfası için hazırlanmış görselleri parçala-
maya yarar.

Healing Brush Tools (Hiling Braş Tuul): Mü-
dahale  araçları. Bu araç fotograflardaki 
bazı hataların düzeltilmesinde rötuşlan-
masında kullanılır.

Brush Tools (Bıraş Tuul): Boyama araçları. 
Bu araçları kullanarak seçtiğiniz alanı iste-
diğiniz renkte boyayabilirsiniz. 

Stamp Tools: Rötuş araçları. Bu araç rötuş-
lamada kullanılır. Fotografta istemediğiniz 
lekeler, taramadan kaynaklı izler, cilt te-
mizliği, zemin çoğaltma vb. yapabilece-
ğiniz bir araçtır.

History Brush Tools (History Bıraş Tuul): Ya-
pılan işlemleri geri alma araçları. Bu araç 
ile dokümanınızda sonuçları beğenmeyip 
veya dokümanın bazı yerlerindeki çalış-
maları geri almak istediğinizde kullanabi-
lirsiniz.

Eraser Tools (İzır Tuul): Boyama araçları. 
Bu araç silme işlemlerinde kullanılır. Temiz-
lemek istediğiniz yere gelip direkt sürükle-
yerek kullanabilirsiniz.

Gradient (Gradint) Tool: Geçişli zemin ve 
boyama aracı. Zemin rengini ton geçişli 
boyamanızı sağlar. 

Pen Tool: Kalem aracı. Bu araç çizim işlemi 
yapmanızı sağlar. Açılan diğer pencere-
lerden de bu yaptığınız çizimde değişiklik 
yapabilirsiniz.

Type Tool: Yazı aracı. Yazı metinleri oluştur-
manızı sağlayan araçtır.

Selection Tool: Seçim aracı. Çalışmanız-
daki katmanları seçebilmenizi sağlayan 
bir araçtır.

Rectangle Tool: Geometrik şekil aracı. 
Sayfa üzerinde geometrik şekiller çizebil-
menizi sağlayan araçtır.

Eyedropper Tool: Seçim aracı. Objeden 
örnek renk ve yapısal özellik almanızı, bu-
nu başka objelere uygulamanızı sağlar.

Notes Tool: Not yazma aracı. Çalışma 
üzerine not yazmanızı sağlayan araçtır.

Photoshop Çiz. Araç. Açıklamaları

Photoshop çizim araçları190
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Ölçme ve Değerlendirme

I II III

        Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1- Aşağıda verilen grafik tasarım programlarından  hangisi piksel tabanlıdır?  
     A) CorelDRAW  B)  InDesign                C) Illustrator   D) Photoshop          E)  FreeHand

2- Aşağıdaki programlarından hangisi çok sayfalı grafik tasarım çalışmalarında diğerlerine göre daha geniş 
imkanlar sağlar? 

     A) CorelDRAW           B) FreeHand               C) Word        D) Photoshop       E) InDesign

3- Aşağıdakilerden hangisi kurumsal kimlik çalışmalarından biri değildir? 

     A) Amblem                  B) Afiş                       C) Bilboard                D) Gazete                 E) Antetli kağıt
   
4- Günümüzde dijital tasarım yöntemlerinin artış nedeni aşağıdakilerden hangisidir?     
     A) Nüfusun yoğunluğu
     B) Teknolojinin gelişmesi
     C) Reklama ihtiyaç duyulması
     D) Geleneksel grafik tasarım yönteminin yorucu olması
     E)  Hepsi

5- Aşağıdakilerden hangisi FreeHand programında kullanılan Lasso/Kement aracının sembolüdür?

     A)                  B)                        C)                D)         E)

6- Aşağıdakilerden hangisi InDesign programında kullanılan Rotate Tool/Döndürme aracının sembolüdür? 

     A)                  B)                                  C)                D)         E)

7- Aşağıdakilerden hangisi Photoshop programında kullanılan Stamp Tools/Rötuş aracının sembolüdür? 

     A)                  B)                                  C)                D)         E)
 

8- Yukarıda verilen görsel türleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?   
    A) Afiş- amblem- illüstrasyon            B) Afiş- illüstrasyon-amblem    C) Amblem-afiş-illüstrasyon
    D) İllüstrasyon-amblem-afiş              E) İllüstrasyon-afiş-amblem

Aşağıdaki boşluğu uygun sözcükle tamamlayınız.

9- CorelDRAW, FreeHand ve Illustrator ........................... tabanlı çalışan  grafik tasarım programlarıdır.
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Öz Değerlendirme 

Adı ve Soyadı : ……...................................………                       Tarih: .…./…../..……

Sınıfı   : ……...................................………

Numarası : ……...................................………

Bu çalışmadan önce konuyla ilgili neler biliyordum?

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

…….........…………………………………………………………………………………………………………………………………........

…….........…………………………………………………………………………………………………………………………………........

Bu çalışmada neler yaptım?

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

…….........…………………………………………………………………………………………………………………………………........

…….........…………………………………………………………………………………………………………………………………........

Bu çalışmada neler öğrendim?

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

…….........…………………………………………………………………………………………………………………………………........

…….........…………………………………………………………………………………………………………………………………........

Bu çalışmada başarılı olduğum bölümler:

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

…….........…………………………………………………………………………………………………………………………………........

…….........…………………………………………………………………………………………………………………………………........

Bu çalışmada en çok zorlandığım bölümler:

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

…….........…………………………………………………………………………………………………………………………………........

…….........…………………………………………………………………………………………………………………………………........

Çalışmamı yaparken beklemediğim nelerle karşılaştım?

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

…….........…………………………………………………………………………………………………………………………………........

…….........…………………………………………………………………………………………………………………………………........

Bu çalışmayı tekrar yapsaydım şu şekilde yapardım:

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

…….........…………………………………………………………………………………………………………………………………........

…….........…………………………………………………………………………………………………………………………………........ 

…….........…………………………………………………………………………………………………………………………………........
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      KONULAR

1    Dijital Grafik Resim Çalışmaları

2    Dijital Grafik Resim Çalışma Yöntemleri

3     Dijital Grafik Sanatında Tipografinin Önemi

Dijital
Grafik Resim ÇalışmalarıÜNİTE2
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  Dijital grafik tasarım veya dijital ürünler denilince ne anlıyorsunuz? Arkadaşlarınızla paylaşınız.

Ders Dışı Etkinlik / Basılı Malzemeler
        Basılı malzemelerin üretildiği bir mekânda üretim aşamalarını gözlemleyiniz. Gözlemlerinizi rapor 
hâline getiriniz.

   Etkinlik / Dijital Grafik Tasarım Ürünleri
Aşağıdaki görselleri inceleyerek soruları cevaplayınız.
1- Bu grafik ürünlerinin sizdeki etkisini anlatınız.

2- Hangi amaçla yapılmış olabilirler? Belirtiniz.

Logo, Abdullah Taşçı193 Kitap resmi, Schin Loong194 Design New Mexico State Uni
Larry Klein

195

18. İstanbul Sanat Fuarı afişi, 2008191 “Design Scene”, dergi kapağı192

Hazırlık Çalışmaları
1) Yandaki kavramların sözlük anlamlarını araştırınız.
2) Dijital grafik resim örnekleri bulup sınıf ortamında paylaşınız.

Temel Kavramlar
Afiş
Broşür
Ambalaj

Logo
Amblem
Simge

1- Dijital Grafik Resim Çalışmaları 
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Etkinlik / Dijital Grafik Tasarım Ürünleri
       Aşağıdaki grafik tasarım ürünlerini temel tasarım ögeleri  (çizgi, nokta, renk, doku ) ve ilkeleri 
(denge, oran, vurgu, kompozisyon) açısından inceleyiniz. Aralarındaki benzerlikleri ve farklılıkları 
arkadaşlarınızla paylaşınız.  

Çekim Merkezi konulu afiş,
Erkut Terliksiz

Doğu-Batı Divanı Orkestrası konser afişi,
Elif Özüdoğru 

196 197

Ambalaj üzeri grafik tasarım,
Ali Batı

Dijital Animasyon,
Neiman Clarke

198 199
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Etkinlik / Görsel Açıdan Taslak Türleri

...................................................200 ...................................................201 ........................................................202

................................................203 ...................................................204 ......................................................205

Emre Becer İletişim ve Grafik Tasarım adlı kitabında görsel açıdan taslak türlerini 10 başlık altın-
da incelemiştir (E. Becer, İletişim ve Grafik Tasarım, s. 78-83). Bunlardan üç tanesi aşağıda tanımla-
rıyla verilmiştir. Bu tanımları okuyarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

I- Mondrian Taslakları:   
         Hollandalı ressam Piet Mondrian’ın tuvalinde kullandığı kare ve dikdörtgen formlara dayanan 
kompozisyon anlayışıdır. Bu tasarımlarda tipografi ve görsel ögeler kare ya da dikdörtgen formlar 
içine girer veya çizgi ve kutularla birbirinden ayrılır.

II- İmge Ağırlıklı Taslaklar: 
     Özellikle resim gibi görsel ögelerin vurgulanacağı tasarımlarda tercih edilir. Görüntü büyük 
kullanılırken tipografik ögeler daha az dikkat çeker. 

III- Metin Ağırlıklı Taslaklar:    
Tasarımın odak noktası metindir. Diğer görsel ögeler ya hiç kullanılmaz ya da ikinci planda yer 

alır. 
1- Grafik tasarımda görselleştirme süreci taslak defterine elle yapılan taslak çalışmalarıyla baş-

lar. Taslak aşaması, tasarım sürecinin en çok önemsenmesi gereken bölümüdür. Bunun nedenlerini 
sınıf ortamında sorgulayınız.

2- Yukarıda verilen bilgileri dikkate alarak aşağıdaki görsellerin taslak türlerini bırakılan boşluk-
lara yazınız.
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Etkinlik / Taslak Oluşturma

        Yukarıdaki örnek çalışmada verilen uygulama adımlarını izleyerek siz de bilgisayarınızda ko-
nusunu belirlediğiniz afiş taslakları hazırlayınız.

Adım Adım Uygulama - 3 / Taslak Oluşturma

Öncelikle FreeHand progra-
mında yeni bir sayfa açalım.
Araç çubuğunda Elips aracını 
seçelim, istediğimiz boyutta 
bir daire çizelim. Xtras menü-
sünden Path Operations se-
çeneğinden Expand Stroke ile 
çizgi kalınlığını verelim.

Line aracını kullanarak yüzde 
işareti (%) için eğimli bir çizgi 
çizelim. Renk paletinden rengi-
mizi verelim.

Dairesel alanı Copy (Ctrl+C)  
ve Paste (Ctrl+V) yöntemi ile 
çoğaltalım. Pencil aracını se-
çerek dairelerin içine kıtaları 
çizelim.

 Tasarıma başlamadan önce taslaklar hazırlanmalıdır. Biz de daire, elips, çizgi gibi geometrik 
ögeleri, yüzde (%) işaretini ve ilgili metni kullanarak çevre sorunlarıyla ilgili bir taslak hazırlayalım.
 

206 207 208

Bir sonraki aşamada tasarıma 
yazı eklemek için araç çubu-
ğundan Text aracını seçelim ve 
yazı alanını belirleyip metnimizi 
yazalım.

Tekrar Text aracını seçip ikinci 
bir alanı açıp metnimizi yazalım. 
Metnin harf karakteri, stil ve pun-
tosunu  belirleyelim.

Afiş çalışmamızın taslağını 
tamamlayarak çalışmamızı 
CD’ye kaydedelim.

209 210 211
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   Otomobil, otobüs vb. araçlar üzerine uygulanan grafik ürünlerinin dijital baskı yöntemiyle 
yapıldığını biliyor muydunuz? Çevrenizde bu tür dijital baskı yöntemi uygulanmış araçlar 
gördünüz mü? Arkadaşlarınızla paylaşınız.

 

Etkinlik / Dijital Grafik Tasarım Ürünleri
 

 Araç giydirme, 2008216

Afiş örneği, 1934212 Afiş örneği, 1981213 Yazılım logosu, 2000215

Posta pulu, 1980214

Aşağıdaki grafik tasarım ürünlerini üretim tarihlerine dikkat ederek inceleyiniz. 
Geleneksel üretim yöntemleri ile dijital üretim yöntemi konusundaki düşüncelerinizi arkadaşla-

rınızla paylaşınız. 

Hazırlık Çalışmaları

1) Yandaki kavramların sözlük anlamlarını araştırınız.

2) Dijital grafik resim ürünlerinin kullanıldığı alanları araştırınız.

Temel Kavramlar
Kavramsal
Efekt 
Fotomontaj

2- Dijital Grafik Resim Çalışma Yöntemleri
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Etkinlik / Grafik Tasarım Ürünleri

.............................................................219

.............................................................222 ...................................................................................................223

........................................220 ................................................221

Yukarıdaki bilgilerden hareketle aşağıda verilen örnekleri vektörel ve piksel olarak sınıflandırıp 
çıkarımlarınızı verilen boşluklara yazınız.       

Dijital Grafik Tasarım Amaçlı Yazılımlar

a- Bitmap Amaçlı Yazılımlar: Programların temel 
mantığı görüntü işlemeleridir. Yani bir fotoğraf üze-
rinde bu programla her türlü değişikliği, ekleme ve 
çıkarmaları  yapmak mümkündür. Bitmap program-
ların en küçük ölçü birimi pikseldir ve resim eleman-
ları anlamı içermektedir. Pikseller küçük karelerdir. 
Resim büyütüldükçe netliğini kaybeder ve küçük 
kare noktalara dönüşür.

b- Vektörel Amaçlı Yazılımlar: Bu yazılımlarda sade-
ce iki nokta arasındaki mesafe matematiksel olarak 
hesaplanır ve bir doğru elde edilir. Bu doğru üzerin-
de eğriler, düğümler oluşturulabilir.Böylece şekiller 
meydana getirilir. Çizilen bir şekil istenildiği kadar 
büyütülebilir, özelliğinden hiçbir şey kaybetmez.
(A. Tepecik, Grafik Sanatlar, s. 54)

218

217 Bitmap amaçlı yazılımlara örnek

Vektörel amaçlı yazılımlara örnek
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Adım Adım Uygulama -4 / Alan Boyama, Püskürtme

Photoshop’ta yeni bir sayfa açalım. Tools  menüsün-
den Rectangle Tool aracını seçelim ve Mouse’un 
sol tuşuna basılı tutup sürükleyerek istediğimiz bo-
yutta dikdörtgen çizelim.

Elipse Tool aracını seçerek dairesel alan oluştu-
ralım. Renk aracına tıklayıp alanın rengini değiş-
tirelim.

Şekli çizdikten sonra katmanların sırasını değiştir-
mek için Layer menüsünden Arrange seçene-
ğindeki komutları seçerek uygulayalım. Etkilerini 
gözlemleyelim.

Tasarıma göre Rectangle Tool aracını ve tekrar renk 
paletini kullanarak çalışmamızı sürdürelim.

224

226 227

225

Dijital ortamda alan boyama, fırça efektleri ve püskürtme çalışmalarını Photoshop (Fotoşop) 
programında aşama aşama uygulayalım.
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230

Çalışma alanımızın rengini renk paletini kullanarak 
değiştirelim ve tasarıma olan etkisini gözlemleye-
lim. Fırça efekti vermek için Tools menüsünden 
Brush Tool aracını seçelim.

Option menüsünden Spray Can seçimini yaparak 
farklı seçenekleri inceleyelim.

228 229

Brush Tip Shape ve Pointillism seçeneklerini çalış-
mamız üzerinde deneyerek etkilerini gözlemleyelim.

Airbrush seçeneği ile alan üzerinde çeşitli renk-
lerle püskürtme çalışmaları yaparak  tasarımımızı 
tamamlayalım.

231

Etkinlik / Fırça Efektleri Uygulama

Photoshop programında farklı fırça efektlerini kullanarak siz de benzer çalışmalar yapınız.
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        CorelDRAW pogramında Drop Shadow aracının özellik çubuğu üzerinde yer alan Offset, Angle 
ve Fade seçeneklerini diğer geometrik formlar üzerinde uygulayınız. Çalışma sonuçlarını arkadaşları-
nızla paylaşınız.

Adım Adım Uygulama-5 / Dijital Ortamda Gölgeleme

CorelDRAW programında yeni bir sayfa açalım. 
Tools menüsünden Elipse Tool aracını seçerek bir 
daire çizelim ve rengini belirleyelim.

Drop Shadow (Drop Şado) aracını seçelim ve 
nesneyi kenara doğru sürüklüyor gibi yapıp bıra-
kalım. Aynı işlemi farklı noktalardan deneyelim ve 
en uygun gölge etkisini oluşturalım. Ayrıca gölge-
nin rengini de belirleyelim.

232 233

Üç ana rengi simgeleyen küreleri aynı yöntemle 
çizelim. Kürelerin ve gölgelerinin renklerini belirle-
yelim.

Çalışmamızı CD’ye kaydedelim.234 235

Ders Dışı Etkinlik / Gölgeleme Çalışması Uygulama

Aşağıda CorelDraw programında gölgeleme aşama aşama anlatılmaktadır.

Ç l CD’ k d d li235
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Etkinlik / Üç Boyutlu  Form Araştırmaları Uygulama

      FreeHand programında çizeceğiniz formu yukarıda verilen çalışma yöntemini izleyerek üç bo-
yutlu hâle dönüştürünüz.

Adım Adım Uygulama-6 / Üç Boyutlu Form Araştırmaları  

FreeHand programında yeni bir sayfa 
açalım. Tools menüsünden Pencil Tool 
aracını seçerek formumuzu oluşturalım.

236 Üst menüdeki View’den Transform Hand-
les seçeneğini kullanarak şeklimizin üze-
rinde beliren tutamaç noktalarından 
tutarak istediğimiz boyutta formumuzu 
düzenleyelim. 

237

Tools menüsünden boya kovası ile iç ala-
nı renklendirelim. Extrude Tool aracını kul-
lanarak perspektif, yön ve kalınlık araştır-
maları yapalım. 

238 Çalışmamızı CD’ye kaydedelim.239

FreeHand programında üç boyutlu etkiyi vermek için serbest çizim araçlarını kullanarak 
geometrik form üzerinde araştırmalar yapalım.
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Adım Adım Uygulama-7 / Geometrik Ögelerle Yüzey Düzenlemesi

     Photoshop programında kare, dikdörtgen, daire gibi geometrik ögeleri kullanarak yüzey düzen-
lemesi oluşturalım.

Photoshop’ta yeni bir sayfa açalım. Rec-
tangle Tool aracını seçelim ve bir dikdörtgen 
çizelim.

240 Rectangle Tool aracını seçelim. Klavye üze-
rinde Shift tuşuna basılı tutarak bir kare çize-
lim.

241

Renk paletinden renklerimizi seçerek formları- 
mıza uygulayalım.

242 Üst menüdeki Select’ten Transform Selec-
tion seçeneğini işaretleyelim. Seçili konuma 
gelen şeklimizi döndürebilmek için köşelerde 
beliren oval çift ok işaretini Mouse’a basılı tu-
tarak istediğimiz yönde hareket ettirelim.

243
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Etkinlik / Geometrik Ögelerle Yüzey Düzenleme Uygulaması

         Photoshop programında yukarıda verilen çalışma yöntemini izleyerek geometrik ögelerle dü-
zenlemeler yapınız. Çalışmanızı sınıf panosunda sergileyiniz.       

Uygulama: Tahir Ekim

Form ve renk araştırmalarına çizgi, daire vb. diğer 
geometrik biçimleri de katalım. 

244 Form ve renk seçimlerimizi  yineleyerek çalış-
mamızı bitirelim.

245

Çalışmamızı CD’ye kaydedelim.246 Çalışmamızı CD’ye kaydedelim.246
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Adım Adım Uygulama-8 / Simgesel ve Kavramsal Çalışmalar
 Photoshop programında çeşitli araçlar kullanarak simgesel ve kavramsal bir grafik resim 

çalışması yapalım.

Tools menüsünden Elipse Tool aracını seçelim ve 
bir daire çizelim.

247 Daire içerisine beyaz renkte ikinci bir daire  çi-
zelim (Options menüsünde Subtract From Shape 
özelliğini de kullanarak yapabiliriz).

248

Tools menüsünden Rectangle Tool aracı ile bir 
kare çizelim. Karenin içini ve konturunu beyaz renk 
yapalım. Şeklimizi kapatmak istediğimiz form üze-
rine getirelim.

249 Daha sonra aynı menüden Line Tool seçeneğini 
kullanarak çizgi çizip renk paletinden çizgi-
nin rengini belirleyelim. Rectangle Tool aracını 
seçerek soru işaretinin uzantısı için kare form 
oluşturalım.

250
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Photoshop programında yukarıda verilen çalışma yöntemini izleyerek simgesel ve kavramsal 
çalışmalar yapınız. Yaptığınız çalışmayı sınıf panosunda sergiledikten sonra ürün dosyasına koyunuz.    

Etkinlik / Simgesel ve Kavramsal Çalışma Uygulamaları

Elips Tool aracı ile daire çizelim. File menüsün-
den Open seçeneğini kullanarak  konuya uygun 
görseli bulunduğu klasörden açarak çalışma 
alanımızın içine kopyalayıp yapıştıralım.

251 Tekrar Rectangle Tool aracını seçerek  dikdört-
gen bir form oluşturalım. 

252

253 Type aracını seçerek yazı alanı açalım. Sloganı-
mızı yazalım. Harf karakteri, stil ve punto de-
ğerlerini belirleyerek çalışmamızı bitirelim.

254 Çalışmamızı CD’ye kaydedelim.
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Ders Dışı Etkinlik / Filtre Uygulamaları

İ Etkinlik / Filtre Uygulama

1- Yukarıdaki görsellerde uygulanan Blur ve Dry Brush filtrelerini seçeceğiniz bir fotoğraf üzerin-
de uygulayınız.

2- Verilen örneklere bakarak Blur ve Dry Brush filtrelerinin hangi durumlarda kullanılabileceğini 
söyleyiniz.

3- Aşağıda gördüğünüz filtreleri tanımlarla eşleştirerek boş bırakılan yerlere filtrelerin isimlerini 
yazınız.

Photoshop’ta açtığımız görsele Filtreler menüsünden Gaussian Blur ve Dry Brush  filtrelerini 
uygulayalım.

Orijinal fotoğraf / Gaussian Blur255 Orijinal fotoğraf / Dry Brush256

     Color Halftone (Kalırhalfton) :
Resmin büyük ebatlı yarım ton par-
çacıklardan oluşmuş gibi görünme-
sini sağlar.

     Crystallize (Kristalize):
Bu, filtre resimde çokgen parçalar 
oluşturur ve benzer renkli pikselleri 
bu parçaların içine doldurur.

     Facet (Feyst) :
Resmi elle (sulu boya benzeri) ya-
pılmış gibi bir görüntüye kavuşturur.

     Fragment (Frigmınt) :
Görüntüyü dört kez kopyalar, orta-
lamasını alır ve kaydırarak yeniden 
yapıştırır.

     Mezzotint (Mezotint) :
Resmi nokta, çizgi ve darbeler kul-
lanarak yeniden oluşturur.

     Mozaic (Mozayik) :
Resmi hücrelere böler ve her hüc-
reyi tek bir renk yaparak resme mo-
zaikten yapılmış gibi bir görünüm 
verir.

     Pointillize (Puantalize) :
Resmi rastgele noktalara böler, 
noktalar arasında boşluklar yaratır. 
Noktaların hafifçe kabarıkmış gibi 
bir görüntüsü olur.

Orijinal fotoğraf  

Orijinal fotoğraf / Filtreler257

   4- Brush Strokes filtrelerini seçeceğiniz fotoğraflar üzerinde uygulayınız.

         Photoshop programını kullanarak yukarıdaki filtreleri yapmış olduğunuz yağlı boya 
tablolardan birinin üzerinde deneyiniz.
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Yukarıdaki görsellerde filtrelerin etkilerini inceleyerek aşağıdaki tanımlarla eşleştiriniz. 
Boşluklara filtrelerin adlarını yazınız.

Etkinlik / Artistic Filtreleri Eşleştirme

Resminizi çapraz fırça tekniğiyle yağlı boya ile yapılmış bir hale sokar.

Resminize sulu boya ile yapılmış gibi bir izlenim verir.

Yağlı boya bir tabloya kuru fırça ile müdahale edilmesi sonucunda oluşan görün-

tüyü verir.

Kumlu bir fotoğraf görüntüsü oluşturur.

Resminizi başka bir teknikle yapılmış yağlı boya tabloya çevirir.

Resminizi Foreground rengiyle kaplar, iletişim kutusundaki pencereden seçeceğiniz 
renkteki neon ışıklarıyla yüzeylerden yansıma yapar.

Resminizi kalın bir tabaka yağlı boya kullanarak yapılan resimlere çevirir.

Resminizi fırça darbeleriyle yapılmış bir tabloya dönüştürür.

Resminizi plastik bir dokuyla kaplayıp üç boyuta doğru götürür.

Birbirine yakın değerlerdeki pikselleri tek değerde toplar ve az sayıda renk tonları 

kullanılan ticari posterleri taklit eder.

Resminizi pastel boya ile tuval üzerine yapılmış bir tabloya çevirir.

Resminizi leke tekniğiyle yapılmış bir tabloya çevirir.

Sulu boya üzerine sünger ile bastırdığınızda oluşan etkiyi verir.

Tablo yapıldıktan sonra üzerindeki fazla boya sıyrılıp alınmış gibi bir görüntü oluşturur.

Sulu boya üzerinde süngerin doğrusal hareketi ile oluşan etkiyi verir.

...............................:

...............................:

...............................:

...............................:

...............................:

...............................:

...............................:

...............................:

...............................:

...............................:

...............................:

...............................:

...............................:

...............................:

...............................:

   ORJİNAL FOTO

  FILM GRAIN 

  PALETTE KNIFE

 SMUDGE STICK 

   COLORED PENCIL 

  FRESCO 

  PLASTIC WRAP 

  SPONGE 

  CUTOUT 

  NEON GLOW 

  POSTER EDGES 

  UNDERPAINTING

  DRY BRUSH

  PAINT DAUBS 

  ROUGH PASTELS

  WATER COLOR 

258

Ders Dışı Etkinlik / Artistic Filtreleri Uygulama
Photoshop programını kullanarak seçeceğiniz bir fotoğraf üzerinde Artistic filtreleri 

uygulayınız. Beğendiğiniz görselleri sınıf panosunda sergileyiniz.
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Hazırlık Çalışmaları

1) Yandaki kavramların sözlük anlamlarını araştırınız.

2) Yazının bir sistem içinde boyutlandırılması, düzenlenmesiyle oluşturulmuş ör-
nekleri (gazete ilanı, afiş, dergi ve kitap kapağı, web sayfası vb.) derleyerek 
sınıf panosunda sergileyiniz.

3) Harf ve diğer karakterler (nokta, virgül vb.) ile nasıl grafiksel düzenlemeler 
yapılabilir? Düşününüz.

Temel Kavramlar
Tipografi 
Harf Karakteri

   Modern tipografi, Marinetti’nin “Fütürizm” manifestosuyla başlayıp, 1920’lerin başlarında do-
ruk noktasına ulaştığını biliyor muydunuz?

.. Etkinlik / Dijital Tipografi

Tipografik düzenleme,
Emma Zunz

Tipografik düzenleme,
Craig Ward

Tipografik düzenleme,
Emma Zunz

259 260 261

Tipografik düzenleme,
Brown Fox

Tipografik düzenleme
 Francesco Muzzi

Tipografik düzenleme,
Jeff Fınley

262 263 264

Aşağıdaki görselleri;

1- Grafik tasarım ilke ve ögelerini dikkate alarak inceleyiniz.

2- Tasarımlarda kullanılan harf karakterlerinden hangisini kendi yapacağınız afiş tasarımların-
da kullanmak isterdiniz? Nedenlerini söyleyiniz.

3- Dijital Grafik Sanatında Tipografinin Önemi
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Sözcükler, yazıldığı harf karakterine göre anlam kazanırlar, etkili veya etkisiz görünürler. Algı-
lamanın kolay ya da zor olması, kavramların somutlaştığı bu harf gruplarının yapısına bağlıdır. Her 
yazı karakterinin bir kimliği vardır. Bu kimlik mesajın iyi anlaşılmasını sağladığı gibi yanlış yorumlara 
da neden olabilir. Narin, kaba, çağdaş, klasik, resmî vb. yazı karakterleri vardır (H. Pektaş, “İnternet-
teki Tipografi Sorunları ve Görsel Kirlenmeye Karşı Öneriler”).

Yukarıdaki metinden hareketle günlük yaşamda karşılaştığınız  afiş, pano, gazete ilanı, İnter-
net, uyarı levhası vb. örneklerdeki tipografik düzenlemeleri narin, kaba, çağdaş, klasik, resmi vb. 
şeklinde gruplandırarak sınıf panosunda sergileyiniz. 

Ders Dışı Etkinlik /  Tipografi Sorunları

Etkinlik / Tipografik Düzenleme

Tipografik düzenleme, Van Chermayev265

Tipografik düzenleme, Luke Lucas267

Tipografik düzenleme, Herb Lubalin266

Tipografik düzenleme, Emma Zunz268

Aşağıdaki görselleri yazıyı oluşturan karakterin seçimi, harflerin iç ve dış boşlukları, birbirlerine 
oranı, zemin ve değer (renk) ilişkileri açısından değerlendiriniz.
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Tipografik düzenleme , Jeff Finley269 Tipografik düzenleme271

Etkinlik / Tipografik Düzenleme

Tipografik düzenleme, Luke Lucas270

Harf, renk, biçim ve diğer ögelerin yerleşimi dengeli olan ve daha çok ilgi çeken tasarım sizce  
aşağıdakilerden  hangisidir? 

Etkinlik / Tipografik Düzenleme

.....................................................................................................................272

.............................................................27 .................................................................................................................................275

.......................................................................273

Grafik tasarım işlerinde görsel bir öge olarak yazı; bazen normal yazılmış, efekt verilmiş, kırpılmış, 
maske yapılmış veya üç boyut efekti verilmiş hâlde karşımıza çıkabilir.

Aşağıdaki görsellerde bunlardan hangilerinin görüldüğünü görselleri inceleyerek bırakılan 
boşluklara yazınız.
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Adım Adım Uygulama-9 / Tipografik Düzenleme

Bu çalışma için Photoshop programında boş bir sayfa açalım. Horizontal 
Type Tool aracı ile çalışma sayfasına bir defa tıklayalım ve bir sözcük 
yazalım.

276

Sözcüğü yazdıktan sonra Warp Text ikonuna tıkladığımızda pencere 
açılacaktır. Style seçeneklerinden her  birini ayrı ayrı seçerek yazımıza 

uygulayalım. Bend, Horizontal ve Vertical ayar çubukları ile değişim 

oranlarını artırıp eksilterek değişiklikleri gözlemleyelim.

277

 Photoshop programının çeşitli özelliklerinden yararlanarak bir sözcük üzerinde eğimli, kıvrımlı 
ve diğer farklı şekillerde düzenlemeler yapalım.

Etkinlik / Tipografik Düzenleme Uygulaması
 Yukarıda verilen çalışma yöntemlerini izleyerek Photoshop programında seçeceğimiz 

bir sözcük üzerinde benzer çalışmalar uygulayınız. Çalışmalarınızı sınıf panosunda sergi-
leyiniz.
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Etkinlik / Tipografi Efektleri Uygulama
Yukarıda verilen çalışma yöntemlerini izleyerek FreeHand programında, seçeceğiniz bir 

sözcük üzerinde  benzer çalışmaları uygulayınız. Çalışmanızı CD’ ye kaydediniz.

 

Adım Adım Uygulama-10 / Tipografik Düzenleme 

FreeHand programında yeni bir sayfa aça-
lım. Tools menüsünden Text ile sayfamıza 
yazı yazalım. Yazımız seçili iken Modify/En-
velope/Create‘i seçelim. Şekilde görüldüğü  
gibi yazımızın kenarlarında 6 tane tuta-
cak noktası oluşacaktır. Bunları kullanarak 
yazımıza değişik şekiller verebiliriz.

Pen Tool (Pen Tul) aracı ile oluşan 6 tutacak 
noktamızı çoğaltabiliriz. Yazımız seçili iken Pen 
Tool’u alalım ve yazımızın neresini değiştirmek 
istiyorsak oraya bir kere tıklayalım. Orada da 
tutacak nokta oluştuğunu göreceğiz. Noktaları 
yazımızın farklı yerlerinde oluşturalım ve biçim 
değişikliği araştırmaları yapalım.

278 279

FreeHand (Fırihend) programında  çeşitli seçenekleri kullanarak sözcük üzerinde biçim değişik-
liği ile tipografik düzenlemeler yapalım.

FreeHand programında yeni bir sayfa 
açarak bir sözcük yazalım. Sözcüğü seçerek 
üst menüdeki Window seçeneğinden Object 
panelinde Add Effect simgesine tıklayalım. 
Açılan menüden Ragged seçimini yapalım 
ve sonucu gözlemleyelim.

280 FreeHand programında Text penceresinde-
ki Effect menüsünden diğer efektleri kulla-
narak yazılarımıza daha farklı görünümler 
kazandırabiliriz. Zoom ile üç boyutlu görünüm, 
Shadow’u kullanarak da gölge efekti verebiliriz. 
Çalışmamızı CD’ye kaydedelim.

281
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Ölçme ve Değerlendirme
       Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1- Bir grafik ürününün tasarım sürecinde emeği ve gideri en aza indiren, verimliliği artıran ve bu nedenle en 
çok önemsenmesi gereken aşama hangisidir?   
    A) Baskı          B) Taslak            C) Dağıtım           D) Ambalaj           E) Reklam

2- Aşağıdakilerden hangisi vektörel amaçlı yazılımların özelliklerinden biridir? 

A) En küçük ölçü birimi pikseldir. 
B) Resim büyütüldükçe netlik sorunu ortaya çıkar.
C) Fotoğraf üzerinde her türlü işlem yapılabilir.
D) Her türlü görüntü işlenebilir.
E) Çizilen şekil istenildiği kadar büyütülebilir, özelliğini kaybetmez.

3- Teknolojik gelişmeler göz önüne alındığında grafik tasarım ürünlerini basım yolu ile çoğaltma tekniklerinin 
son aşaması aşağıdakilerden hangisidir?         A) Ofset  B) Tipo        C) Dijital                 D) Serigrafi  E) Litografi 

4- Dijital ortamda resmin yapısını değişikliğe uğratarak farklı bir görüntünün oluşmasını sağlayan yardımcı 
    araçların genel adı nedir?    
A) Yazılım  B) Donanım           C) İmaj                 D) Filtre  E) Fotoğraf

5- Aşağıdakilerden hangisi tipografik algıda önemlidir?

A) Yazının karakteri
B) Harflerin iç ve dış boşlukları 
C) Harflerin ve sözcüklerin birbirine oranı 
D) Seçilen zemin rengi
E) Yukarıdakilerin hepsi

6- Yukarıda görsellleri verilen photoshop efektleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?    
    A) Edges - point - skect
    B)  Point - edges - skect 
    C) Skect - point - edges 
    D) Edges - skect - point
    E)  Point - skect - edges

Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle tamamlayınız.

7- Dijital grafik tasarım yazılımlarından ……………amaçlı yazılımların temel mantığı görüntü işlemeleridir. Bu 
yazılımlarla fotoğraf üzerinde her türlü değişikliği  yapmak olanaklıdır.  

8- Gazete sayfalarının tasarımında .........................taslakları temel alınmaktadır.     

9-Yazının bir sistem içinde boyutlandırılması ve düzenlenmesi ............................dir.   
  

I II III
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Öz Değerlendirme 

Adı ve Soyadı : ……...................................………                       Tarih: .…./…../..……

Sınıfı   : ……...................................………

Numarası : ……...................................………

Bu çalışmadan önce konuyla ilgili neler biliyordum?

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

…….........…………………………………………………………………………………………………………………………………........

…….........…………………………………………………………………………………………………………………………………........

Bu çalışmada neler yaptım?

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

…….........…………………………………………………………………………………………………………………………………........

…….........…………………………………………………………………………………………………………………………………........

Bu çalışmada neler öğrendim?

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

…….........…………………………………………………………………………………………………………………………………........

…….........…………………………………………………………………………………………………………………………………........

Bu çalışmada başarılı olduğum bölümler:

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

…….........…………………………………………………………………………………………………………………………………........

…….........…………………………………………………………………………………………………………………………………........

Bu çalışmada en çok zorlandığım bölümler:

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

…….........…………………………………………………………………………………………………………………………………........

…….........…………………………………………………………………………………………………………………………………........

Çalışmamı yaparken beklemediğim nelerle karşılaştım?

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

…….........…………………………………………………………………………………………………………………………………........

…….........…………………………………………………………………………………………………………………………………........

Bu çalışmayı tekrar yapsaydım şu şekilde yapardım:

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

…….........…………………………………………………………………………………………………………………………………........

…….........…………………………………………………………………………………………………………………………………........ 

…….........…………………………………………………………………………………………………………………………………........
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      KONULAR

1    Amblem, Marka, Logo Tasarımı

2    Afiş ve Tipografi Çalışmaları

3    Kitap, Broşür, CD Kapak Tasarımı

Dijital 
Tanıtım GrafiğiÜNİTE3
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Hazırlık Çalışmaları
1) Yandaki kavramların sözlük anlamlarını araştırınız.
2) İnternet ortamında bulup beğendiğiniz amblem/logo, marka ve logo-
tayplarından bir dosya oluşturup sınıfa getiriniz.

Temel Kavramlar
Simge  
Kavramsal 
Harf Karakteri 
Logotayp 
Dijtal grafik  
Taslak
Özgün

1- Amblem, Marka, Logo Tasarımı

   Günümüzde kullanılan grafik simgelerin; amblem, simgesel işaret, logo ve ticari marka gibi 
terimlerle adlandırıldığını hatırlıyor musunuz? 

Etkinlik / Amblem/Logo, Marka ve Logotayp

             Bir ürünün veya hizmetin diğer ürün ve hizmetlerden ayrılmasını sağlayan sözcük, ad, simge 
ve işaretler bütününe marka denir. Markalar zaman içinde amblem/logo ve logotayplarını günün 
koşullarına uyum sağlamak için değiştirmek zorunda kalır.
       3-Aşağıda farklı ülkelerin hava yollarına ait eski ve yeni logoları bulunmaktadır. Yukarıdaki 
bilgiden hareketle logolardaki değişim nedenlerinin neler olabileceğini söyleyiniz. Bu bağlamda 
teknolojinin değişime etkisini açıklayınız.
          4- Gelecekte Türk Hava Yollarının logosu sizce nasıl bir değişim geçirebilir? Boş bırakılan alana 
tasarladığınız amblem/logo veya logotaypı çiziniz.
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UGF’76, logo282 Fiba Europe, logo284 E Devlet, logo286

Hotel Myndos, logotayp283 Delaform, logotayp285 Türk Mucit, logotayp287

Dubai International, eski logo288 Air France, eski logotayp290 Türk Hava Yolları292

Dubai İnternational, yeni logo289 Air France, yeni logotayp291

Aşağıdaki geleneksel (el ile) ve dijital (bilgisayar ile) yöntemle yapılmış amblem/logo ve logo-
taypları inceleyerek soruları cevaplayınız.

1- Teknolojinin amblem/logo ve logotayp tasarımına yansımaları neler olabilir?
2- Çağımızda iletişim ve teknolojide yaşanan değişim, amblem/logo ve logotaypın özgünlü-

ğünü nasıl etkilemiş olabilir?
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Etkinlik / Amblem/Logo ve Logotayp Eşleştirme 

Aşağıdaki görselleri grafik tasarım ilke ve ögeleri doğrultusunda inceleyerek;
1- Bırakılan boşluklara görsellerin hangi grafik ürününe (amblem/logo veya logotayp) ait ol-

duklarını yazınız. 
2- Amblem/logo ve logotayp yapımında nelere dikkat edilmesi gerektiğini söyleyiniz.

Lexpro
..................................................

302 Frankfurt Book Fair
..................................................

303 Brehk cafe
..................................................

304

Museum of London
..................................................

305 Antalya Kent Müzesi Projesi
..................................................

306 Origamia
..................................................

307

Eighteen
..................................................

293 İstanbul 2010
..................................................

294 Twins
..................................................

295

Cafe Click
..................................................

296 5. Dünya Su Forumu-İstanbul 2009
..................................................

297 Sushi
..................................................

298

Good Code
..................................................

299 Görsel Tasarım Stüdyo
..................................................

300 World Water Council
..................................................

301
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Yapacağımız amblem/logonun önce kara ka-
lem taslağını yapalım. 

308

Adım Adım Uygulama-11/ FreeHand Programı / Amblem/Logo

Tekrar Tools menüsünden Elipse’i seçerek ikinci bir 
elips çizelim. Rotate aracını seçerek bu elipsi  de 
istenilen konuma çevirelim. Dolgu Rengi’ni de be-
yaz yapalım.

312 Tools menüsünden Freeform Tool seçeneğini se-
çerek çizgiyi istenilen konuma getirelim.  

313

Amblem çalışmaları genellikle vektörel programlarda (CorelDRAW, FreeHand, llustrator   vb.) 
uygulanır. 

Aşağıda FreeHand programında bir amblem/logo çalışmasının nasıl yapıldığı aşama aşama 
anlatılmaktadır.

Tools menüsünden Freeform Tool (Fıriform Tuul)
seçeneğini seçerek çizgiyi istenilen konuma geti-
relim (Bu itme işlemi çizilecek çizimin üzerine çık-
maması içindir).

311Elips alan seçili konumda iken Rotate aracını se-
çerek elipsi istenilen konuma çevirelim.

310

Amblem çalışması  için Tools menüsünden Elipse‘i 
seçerek bir elips çizelim. Dolgu Rengi’nden diledi-
ğimiz rengi elips üzerine uygulayalım.

309
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Çizdiğimiz dairenin dolgu rengine siyah renk ve-
relim.

315

Daha önce çizdiğimiz hilal şekline benzer çizimi 
Edit menüsünden Copy ve Paste ile çoğaltalım. 
Rotate aracı ile istenilen konuma çevirelim. 

316 Text aracını seçerek yazı alanı açalım. Window 
menüsünden Tools, Text’i seçerek yazının harf ka-
rakterini ve puntosunu ayarlayalım. 

317

Rectangle Tool aracını seçerek amblemimizin et-
rafına bir çerçeve çizip işlemimizi tamamlayalım.

318 Çalışmamızı CD’ye kaydedelim.319

Tools menüsünden Elipse’i seçerek ortaya bir 
daire çizelim. 

314

             Uygulama: Nurdan Doğan
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         1- Yukarıda 2016 yılında yapılacak olan olimpiyat oyunları için aday ülkelerin tasarladığı olim-
piyat logoları görülmektedir. Bu logolardan hangisini beğendiğinizi nedenleri ile açıklayınız.
       2- 2016 olimpiyatları (Türkiye 2016) Türkiye’de yapılacak olsaydı nasıl bir amblem/logo ve lo-

gotayp tasarlardınız?
        3- Taslaklarınızı aşağıda boş bırakılan alanlara çiziniz.
        4- Tasarladığınız logoyu FreeHand programını kullanarak uygulayınız.

Etkinlik / Dijital Ortamda Amblem/Logo, Logotayp Çalışması

Chicago 2016 Olimpiyat Oyunları, logotayp320

Rio 2016 Olimpiyat Oyunları, logotayp322

Madrid 2016 Olimpiyat Oyunları, logotayp321

Tokyo 2016 Olimpiyat Oyunları, logotayp323

Aşağıdaki görselleri inceleyerek soruları cevaplayınız; çalışmaya ve uygulamaya yönelik olan-
ları da gerçekleştiriniz.
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    Bir dış mekân afişinin, mesajı en çok altı saniye içinde ilettiğini; medya ve pazar araştırma-
larında afişlerin sokaktaki insanların ancak %25 ya da % 30’u tarafından fark edilebildiğini  
biliyor muydunuz? 

Düşünelim - Tartışalım / Afiş İnceleme
Aşağıdaki görselleri inceleyerek belirtilen maddelerdeki soruları cevaplayınız.
1- Aşağıda farklı dönemlere ait afiş tasarımları verilmiştir. Tasarımları  inceleyerek afişin geçirdi-

ği değişim hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Türk Hava Yolları afişi, 
Cem Kızıltuğ

327Devlet Hava Yolları afişi, 
İhap Hulusi Görey

326

    2- Yanda ilk Türk afiş sanat-
çısı İhap Hulusi Görey’in afiş 
çalışmaları ile günümüzde 
kullanılan afiş çalışmaları gö-
rülmektedir. Yandaki ve sınıfa 
getirdiğiniz afişleri inceleyerek 
geleneksel  ve dijital yöntem-
le yapılan afiş hakkında neler 
söyleyebilirsiniz? 

3- Farklı dönemlerde aynı 
kurumlar için yapılmış afiş ça-
lışmalarının izleyici üzerinde 
bıraktığı etkilerin neler olabile-
ceğini söyleyiniz.

Kızılay afişi325Kızılay afişi, İhap Hulusi Görey324

Hazırlık Çalışmaları
1) Yandaki kavramların sözlük anlamlarını araştırınız.
2)“Good 50x70” afiş yarışmasının web sitesinden (www.good50x70.org)  
beğendiğiniz en az iki afiş çalışmasının çıktısını getirerek sınıf panosun-
da sergileyiniz.
 

Temel Kavramlar
 Afiş      
 Tipografi     
 Pistol     
 Efekt     

 Fotomontaj     
 Slogan   
 Billboard   
 Tipograf

2- Afiş ve Tipografi Çalışmaları
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Etkinlik /Afiş inceleme

Barış konulu afiş, Shin Matsunaga  329Kask reklam afişi328

Posta şirketi afişi331Akne kremi reklam afişi330

Aşağıdaki görselleri inceleyerek soruları cevaplayınız.
  1- Bu afişlerden hangisini daha yaratıcı buluyorsunuz? Niçin?

          2- Afişlerden hangisi anlatılmak istenen düşünceyi en kısa zamanda ve en etkili şekilde vere-
bilmiştir?
          3- Sizce etkili bir afişte olması gereken özellikler nelerdir?
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“The Eye”, film afişi332

“Vegetables are all your body needs” afiş,
Alessandro Antonini, Mark Makhoul

334

“Diritti e Doveri” (Haklar ve Görevler), 
ulusal konferans afişi, Leonardo Sonnoli

333

İnsan hakları ihlali konulu afiş,
Fabio Gioia

335



91

Düşünelim - Tartışalım /  Billboard İnceleme

Rimel markası için tasarlanmış billboard

(Ürünün özelliğini vurgulamak amacıy-
la tasarlanan bilboardın yağmur önce-
si ve sonrası görünümü)

336 Ekonomi dergisi için tasarlanmış billboard

(Derginin imajını güçlendirmek amacıyla 
tasarlanmış sensörlü billboard)

337

Çizme firması için tasarlanmış billboard

(Otopark kenarında kullanılmak üzere 
tasarlanmış billboard)

338 Tıraş bıçağı firması için tasarlanmış billboard

(Çimenleri tıraş ettikten sonra bir billboarda 
dayanmış tıraş bıçağı)

339

Yağmurdan önce İnsan ampule yaklaşmadan önce

Yağmurdan sonra İnsan ampulun altında iken

Afişler asıldıkları mekânlara göre iki gruba ayrılır. Bunlar:
a) Büyük Boyutlu Dış Mekân Afişleri (Billboard): Duvar yüzeylerine ve ilan panolarına asılır.
b) İç Mekân Afişleri: Lobi, salon ve koridorlarda kullanılmak üzere tasarlanan küçük boyutlu 

afişlerdir.
Yukarıdaki bilgiler ışığında; 
1- Aşağıdaki görselleri inceleyerek düşüncelerinizi söyleyiniz.
2- Afişin iç ya da dış mekân için tasarlanmış olması tasarımcıyı ve tasarımını nasıl etkiler? Tartı-

şınız.
3- Billboard ve mekân ilişkisinin önemini tartışınız.
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     2- Sizce afiş gelecekte ne 
gibi değişimler geçirebilir? 
Boş bırakılan alana konuyla 
ilgili düşüncelerinizi yazınız.

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

3- 2050 yılında yaşadığınızı 
hayal ederek seçeceğiniz 
bir konuyla ilgili afiş eskizleri 
çiziniz.

1- Afişler dekoratif duvar ilanları olarak ortaya çıkmış gün geçtikçe sadeleşmiş yerini mesajın 
daha önemli olduğu şaşırtı-
cı, dikkat çekici iki ya da üç 
boyutlu afişlere, billboard-
lara bırakmıştır. Afişin geçir-
diği bu değişimin nedenleri 
sizce neler olabilir?

Etkinlik / Geçmişten Günümüze Afiş İnceleme

Sirk konulu afiş,
Henri de la Toulosue Lautrec

340

“Yaşama Tutunmak” konulu afiş342

Sakız reklamı afişi344

Mexico 1968 Olimpiyatları afişi341

Afiş örneği343

İçecek reklamı afişi345
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Etkinlik / Afiş İnceleme / Sosyal İçerikli Afişler

....................................................................................346 ....................................................................................347

....................................................................................348 ....................................................................................349

“Tasarım dünyasında en çok tartışılan konuların başında grafik tasarımın sosyal iletişime katkısı 
geliyor. Grafik tasarımcıların tek sorumluluğunun işverenlerine ve kendilerine para kazandıracak 
ticari işler üretmek olmadığını ispatlayan sosyal iletişim çalışmaları gün geçtikçe artıyor. İtalya’da 
bu konu üzerinde yapılan araştırmalar 1995’ten günümüze kadar yaşanan süreçte sosyal içerikli 
reklamların %395 arttığını gösteriyor. Kâr amacı gütmeyen ve yardım amaçlı kuruluşlar için gerçek-
leştirilen bu çalışmalar, görsel iletişimin ikna gücünü kullanarak toplum içinde var olan sosyal bozuk-
lukları düzeltmeyi amaçlıyor (A. Ergüven, “Sosyal İletişime Yardım Eden Proje: Good  50x70”, s. 8).

Yukarıdaki bilgileri dikkate alarak aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Sizce;

1- Bu afişlerin yapılış amaçlarını ve verdikleri mesajın neler olabileceğini bırakılan boşluklara 
yazınız.

2- Aşağıdaki afişlerin ortak özellikleri nelerdir?

3- Günümüzde sosyal içerikli afişlerin tercih edilmesinin nedenleri neler olabilir?
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Etkinlik / Afiş İnceleme

Aşağıdaki görselleri inceleyerek soruları cevaplayınız.
1- Görselleri grafik tasarım ilke ve ögeleri doğrultusunda inceleyiniz.
2- Afişlerin hangi ürün, kişi, kurum, kuruluş için yapılmış olabileceğini söyleyiniz. 
3- Tasarımların ortaya çıkış fikirlerinin neler olabileceğini söyleyiniz.
4- Görsellerin hangi afiş türlerine (kültürel, sosyal içerikli ve reklam) ait olduğunu boş bırakılan 

alanlara yazınız.
5- Afişlerin görsel bilgilerini de dikkate alarak aralarındaki benzer ve farklı yönlerini söy-

leyiniz. 
6- Reklam ajanslarında üretilen bu afişlerin bir ekip tarafından tasarlanmış olmasının ne-

denleri sizce neler olabilir?    
7- Afişlerin farklı ülkelerde tasarlanmış olması, yaratıcı yönetmen, sanat yönetmeni, foto-

ğrafçı, metin yazarı vb. gibi kalabalık bir kadrodan oluşmasının çalışmalar üzerindeki etkilerini 
söyleyiniz. 

 .................................................................

352

Reklam Ajansı:
TBWA \ PARIS, Fransa
Yaratıcı Yönetmen:
Erik Vervroegen
Copywriter:
Nicolas Roncerel
Sanat Yönetmenleri:
Caroline Khelif Leopold Bilardo, 
Julien Conter
Hesap Danışmanı:
Laurent Lilti

350

   ......................................................................................................             .........................................................................................

Reklam Ajansı: MultiSolution, Brezilya
Yaratıcı Yönetmen: Leonardo Corvo
Sanat Yönetmeni: Murilo Barker
Reklam Yazarı: Andre Prado

351 Reklam Ajansı: Cheil Worldwide, Seul, Kore
Yaratıcı Yönetmen: Joungrack Lee
Sanat Yönetmeni: Jaewon Choi
Fotoğrafçı: Junghoe KimSamsung
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Etkinlik / Tipografi inceleme 

Tipografik çalışma353 Tipografik çalışma354 Tipografik çalışma355

Tipografik çalışma356 Tipografik çalışma357 Tipografik çalışma358

Üç boyutlu tipografik çalışma359 Üç boyutlu tipografik çalışma360 Üç boyutlu tipografik çalışma361

Aşağıdaki görselleri inceleyerek soruları cevaplayınız.
1- Tipografinin temel malzemesi nedir?
2- Sizce tipografik tasarımlar hangi grafik ürünlerinde kullanılabilir?
3- Aşağıdaki tipografik çalışmaları grafik tasarım ilke ve ögeleri doğrultusunda inceleyiniz.
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Etkinlik / Tipografi inceleme / Uygulama

Hirsutura harf karakteri,
Craig Ward

365 Hand Written harf karakteri,
Björn Jhansson

366 Beard (sakal) harf karakteri,
Tim Yarzhombek

367

Times New Roman harf karakteri,
Stanley Morison - Victor Lardent

362 Helvetica harf karakteri,
Max Miedinger - Eduard Hoffman

363 Zigzag harf karakteri,
Julian Bittiner

364

Etkinlik / Tipotasarım İnceleme
1- Aşağıdaki tasarımları inceleyerek bilgisayarda seçeceğiniz bir harf karakteri ile FreeHand 

programını kullanarak tipografik çalışma yapınız.
2- Yaptığınız tipografik çalışmayı hangi grafik ürününde ve ne amaçla kullanabilirsiniz?

  Futura harf karakteri ile 
tipografik çalışma

368   Helvetica harf karakteri ile
 tipografik çalışma

369

Geçmişte harf karakterlerini iki tipograf tasarlarken (Örneğin; Times New Roman ve Helvetica 
harf karakterleri gibi) günümüzde tipografların bu tasarımı tek başına yaptıkları görülür.

1- Bunun nedenleri sizce neler olabilir? Düşüncelerinizi söyleyiniz.
2- Aşağıdaki farklı grafik tasarımcılarına ait olan harf karakterlerini çalışmalarınızda kullanacak 

olsaydınız hangi harf karakterini, hangi çalışmada kullanırdınız?
3- A, B, C, D harflerini kullanarak bir harf karakteri tasarlayınız.
4- Tasarladığınız harf karakterini FreeHand programını kullanarak dijital ortamda uygulayınız.
5- Harf karakterinize bir isim veriniz.
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Adım Adım Uygulama-12/ Photoshop / Fotomontaj

Aşağıda Photoshop programında fotomontaj uygulamasının nasıl yapıldığı aşamalı olarak an-
latılmaktadır.  

 

Diğer görselde kullanacağımız alanı Lasso Tool 
(Kement Aracı) ile seçelim.

373Canvas Size’da çıkan tabloya istediğimiz değer-
leri (20-20) verelim. Anchor (Enkır) seçeneği ile 
de  görselin konumunu alta alarak üst kısmının 
genişletilmesini sağlayalım.

372

Seçili kelebek kanadını Edit/Copy (Ctrl+C) ya-
parak kopyalayalım. Bebek fotoğrafının üzerine 
Edit/Paste (Ctrl+V) ile yapıştıralım.

374 Yapıştırılan alanı (kelebek kanadı); Edit/Trans-
form/Scale ile büyütüp küçülterek kelebek gör-
seline oranını ayarlayalım.

375

Kendi çektiğimiz  fotoğraflar veya İnternet’ten 
bulduğumuz görselleri bilgisayara aktaralım.

370 Fotoğraf alanını Image (İmeyc)/Canvas Size’
dan genişletelim.

371
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Seçili kelebek kanadını Edit/Transform/Rotate ile 
çevirerek görsele uyumunu sağlayalım. 

376 Tools menüsünden Eraser Tool’u seçip üst menü-
de Brush‘a istediğimiz değerleri (13) vererek ge-
reksiz alanları silelim.

377

Brush ayarını yükseltip istenilen değeri vererek sili-
nen kenarların yumuşatılmasını sağlayalım.

378 Diğer kanat için Layer (Leyır) 2’yi sağ tıklayalım, 
Duplicate Layer (Daplikeyt Leyır) seçerek Layer 
2’in kopyalanmasını sağlayalım.

379

Diğer kelebek kanadını da Edit/Transform/Rota-
te ile çevirerek görsele uyumunu sağlayalım. 

380 Tools menüsünden Eraser Tool (İreyzır Tuul)’u se-
çelim ve üst menüde Brush ayarına istediğimiz 
değeri vererek kenarları yumuşatalım.

381

Kelebek kanadının gölgesi için tekrar kanat kop-
yalayıp yapıştıralım. Kanadın tam tersi olacak şe-
kilde Edit/Transform/Rotate ile çevirelim.

382 Seçili kelebek kanadını Edit/Transform/Flip Hori-
zantal ile yansımasını sağlayalım. 

383
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388 389

Fotomontajın tamamlanmış hali390

 Fotomontaj: Çeşitli fotoğrafları ya da fotoğrafların bazı bölümlerini baskıda bir araya 
getirerek oluşturan birleşik fotoğraf görüntüsü. Parçaların kendi özelliklerini korumakla 
birlikte bir bütün oluşturulduğu fotomontaj tekniğinde ya çeşitli fotoğraflar ya da bölüm-
ler sırayla pozlanarak aynı kâğıda basılır ya da üst üste konan çeşitli negatifler birlikte 

pozlandırılır. ilk kez İsviçreli ressam Oscar G. Rejlander (Oskar Rejlandır) 1857’de, 30 negatifi kul-
lanarak “Yaşamın İki Yolu” adlı yapıtını gerçekleştirmiştir. 
     Çağdaş fotoğrafçıların çoğunun tercih ettiği fotomontaj tekniği, özellikle reklam alanında yay-
gınlaşmıştır (Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, c.1, s. 612, alıntı “komisyon” tarafından düzenlenmiş-
tir). 
     Bu yöntemle yapılan fotomontajlar yerini dijital ortamda yapılan fotomontajlara bırakmıştır. 

Çevrilen ve yansıma verilen kanadı gölgeyi oluş-
turması için uç uca gelecek şekilde yerleştirelim.

384 Yerleştirdiğimiz kelebek kanadını Tools menüsün-
den Eraser Tool’u seçerek Brush ayarına ve 
Opacity (Öpeziti) değerine istenilen değer veri-
lerek rengin flulaşmasını sağlayalım. 

385

Yansıma etkisini daha açık bir tonla vermek 
için Opacity değerini düşürerek çalışmamızı 
tamamlayalım.

386

Çalışmamızı CD’ye kaydedelim.387 Çalışmamızı CD’ye kaydedelim.387

Uygulama: Nurdan Doğan
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Adım Adım Uygulama-13 / Photoshop / Afiş

Çıkan tablodan önce Preview yapılarak fotoğ-
rafların ön izlemesini görelim. Fotoğrafları teker 
teker seçerek Scan’i tıklayalım. Destination (Des-
tineyşın) seçeneğinin 300 dpi olmasına dikkat 
edelim. 

396 Taranan fotoğraflarımızı kaydetmek için; File/
Save‘i (Ctrl+S) tıklayalım. Fotoğrafı kaydedece-
ğimiz yeri belirleyip dosya adını ve kayıt türünü 
belirleyerek Save’e (Kaydet)  basalım.   

397

Yapacağımız afişin önce kara kalem taslağını 
yapalım. 

394 Fotoğrafları tarayıcının arasına düzgün bir şekil-
de yerleştirip kapağı kapatalım.  

395

       Aşağıda bir afiş çalışmasının taslak yapımı, bilgisayara aktarma ve  Photoshop programında 
uygulanması aşama aşama anlatılmaktadır. 
        Resimler, fotoğraflar, çizimler vb. bilgisayar ortamına iki şekilde aktarılabilir. Bunlar:
        a)  Fotoğraf Makinesi   b) Scanner (tarayıcı)

Etkinlik / Afişte Harf Karakteri

1. Afiş391 2. Afiş392 3. Afiş393

Grafik tasarım tarihinin tek uzun metrajlı belgesel filmi Helvetica’dan Alman tasarımcı Her-
mann Zapf (Herman Zapt)’a göre: ”Eğer bir filmde oynayan karakteri beğenmezsek, filmi yine de 
izleriz. Yazı karakterleri de böyle bir şey. Karakter kötüyse, okumaya devam edebiliriz; fakat oku-
duğumuz şey bizi etkilemesi gerektiği şekilde etkilemez (E. Yıldız, “Tasarım Dosyası ‘Yazı Karakteri 
Tasarımı’”, s. 78-89). 

Yukarıdaki bilgi ışığında aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Sizce;
1- Hermann Zapf bu sözleri ile ne demek istemiş olabilir?
2- Aşağıdaki afişlerden hangisinde en uygun harf karakteri kullanılmıştır? Niçin?
3- Harf karakteri seçiminin afiş üzerindeki etkisi ve önemi sizce neler olabilir?
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Photoshop programında Dosya/Aç tıklayarak 
ayı görselini açalım, sonra Kement Aracı ile ayı 
fotoğrafını dekupe edelim.

Kement Aracı ile seçtiğimiz ayı fotoğrafı seçili ko-
numa gelecektir.

348

Üst menüdeki Düzen’den Görüntü boyutunu se-
çip genişlik ve yükseklik değerlerini verelim.

400

Bu fotoğrafta da Düzen’den  Görüntü boyutunu 
seçerek genişlik ve yükseklik değerlerini verelim.

402

Seç/ters ile seçili alanın tam tersini seçelim.398 Seçili alanı klavye üzerindeki  Delete tuşu ile silelim.399

Diğer fotoğrafta kullanacağımız alanı Kırpma 
Aracı ile belirleyelim.

401

Üst menüdeki  Düzen’den Tuval‘i seçerek 25x37 
cm ebadındaki çalışmamızı 25x35 cm yapalım.

403
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406

408

410

Diğer çöl fotoğrafı üzerine gelerek tekrar 
Düzen’den Yapıştır (Ctrl+V) seçeneği ile ayı fo-
toğrafını yapıştıralım.

Çöldeki ışığı ve sıcak havayı vurgulamak ama-
cıyla üstten aşağıya doğru Degrade geçişi uygu-
layalım.

Type ile afiş sloganının puntosunu ayarlayalım.

 Düzen menüsünden  Dönüştür / Ölçek seçilerek 
dokümana yapıştırdığımız ayı fotoğrafının ebadı-
nı resme uygun hâle getirelim.

407

Type seçili iken afişte kullanacağımız sloganı ya-
zalım.

409

Yazımız seçili konumda iken üstteki menü seçe-
neğinden uygun olan harf karakterini seçelim.  

411

Ayı fotoğrafının dış kısmını Sihirli Değnek ile seçili 
hâle getirelim. Daha sonra Seç/Ters seçeneği ile 
ayı fotoğrafını seçili hâle getirelim.

404 Daha önceden seçtiğimiz ayı fotoğrafını 
Düzen’den  Kopyala (Ctrl+C)’yı seçerek kopya-
lama işlemini gerçekleştirelim.

405
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Etkinlik / Afiş Uygulama
Aşağıdaki çalışmaları yapınız.
1- Çağımızın en büyük sorunu olan küresel ısınmaya dikkat çekmek ve toplumu bilinçlendir-

mek için üç afiş taslağı hazırlayınız.
2- Tasarladığınız afiş için gerekli olan fotoğrafları taşınabilir bellek (Flash Bellek) ya da CD orta-

mında sınıfa getiriniz.
3- Küresel ısınma ile ilgili afiş tasarımınızı seçeceğiniz bilgisayar programlarını kulla-

narak uygulayınız.

Yazımızda vurgulanmak istenen bölümü seçelim. 
Seçili bölümdeki yazımıza istenilen rengi verelim.

412 Ayının gölge görüntüsünü vermek için Kement 
aracı ile gölge alanını seçelim.

413

Seçilen alana siyah ile Degrade verelim. Kenar-
ların Blur Aracı ile yumuşatılmasını sağlayalım.

414 Filtre/Sağla/Mercek Yalazı seçerek yoğun ışık et-
kisi verelim.

415

Düzen/Görüntü boyutunu seçerek çözünürlük 
değeri 72 dpi’dan 300 dpi olacak şekilde görün-
tü kalitesini yükseltelim.

416

Resim/Mod seçeneğinden yaptığımız çalışmayı 
RGB’den CMYK’ya dönüştürürerek baskıya hazır 
hâle getirelim.       

417 Çalışmamızı CD veya taşınabilir belle-
ğe kaydedelim.

418

Uygulama: Ebru Keskin
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     Düşünelim - Tartışalım / Kitap Kapağı
 

1- Kitap kapağı tasarımının kitap seçimine katkısı nedir? Tartışınız.
2- Kitabın alıcı kitlesi (çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek, farklı meslek grupları vb.) tasarımcıyı ve 

yapacağı kitap kapağı tasarımını nasıl etkiler? Tartışınız.
3- Kitap kapaklarının gelecekte geçireceği değişim hakkında (kitap kapağı tasarımı, kitabın 

basılması, okunması vb.) neler söyleyebilirsiniz?

Etkinlik / Kitap Kapağı İnceleme 

 Yanda grafik tasarımla ilgi-
li kitap kapağı örneklerini grafik 
tasarım ilke ve ögeleri doğrul-
tusunda inceleyerek aşağıdaki 
soruları cevaplayınız.

1- Farklı kültürlerde yaşa-
yan grafik tasarımcıların ya-
şamları, tasarımlarına ne şekil-
de yansır?

2- Kitap kapağı tasarlar-
ken geleneksel veya dijital yön-
temin kullanılması kitap kapak 
tasarımını ve tasarıma bakan 
kişiyi nasıl etkiler? Yazınız.
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................

Graphic Design kitap kapağı419

Görsel İletişimde Grafik Tasarım, 
kitap kapağı, Ömer Durmaz

421

Graphic Design kitap kapağı420

Görsel İletişim ve Grafik Tasarım, 
kitap kapağı, Tevfik Fikret Uçar

422

Günümüzde kitaplar kadar e-kitapların da okunduğunu biliyor muydunuz? 

Hazırlık Çalışmaları
1) Yandaki kavramların sözlük anlamlarını araştırınız.
2) Evinizdeki kütüphaneden beğendiğiniz kitap kapağı tasarımını seçerek 
sınıfa getiriniz.
3)  Beğendiğiniz broşürleri inceleyiniz. Etkili bir broşür tasarımında olması 
gereken özelliklerin neler olabileceğini yazarak sınıfa getiriniz.

Temel Kavramlar
Broşür 
Grid
Kırım
Sırt

3 -  Kitap, Broşür, CD Kapak Tasarımı 
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Etkinlik / Kitap Kapağı İnceleme 

Aşağıdaki görselleri inceleyerek soruları cevaplayınız.

1- “Babek” adlı   kitap  kapağının  buruşuk  kâğıttan tasarlanmasının nedeni sizce nedir?

2- “Anne Adayları Nasıl Beslenmeli?” adlı kitabın kapağında tahta kaşık kullanılmasının nedeni 

sizce nedir? Büyük ve küçük kaşık neleri simgeliyor olabilir?

3- “A General Theory of Love” adlı kitabın kapağında kullanılan fotoğrafta sandalyenin diğer 

sandalyeye dayanmış olmasının nedeni ne olabilir?

4- Aşağıdaki görselleri ve sınıfa getirdiğiniz kitap kapak tasarımlarını inceledikten sonra  iyi bir 

kitap kapağında olması gereken özellikleri söyleyiniz.

“Anne Adayları Nasıl Beslenmeli?“, ödüllü kitap kapağı, Mükremin Seçim425

“Certainty”, kitap kapağı424

“A General Theory of Love”, 
kitap kapağı

426

“Babek”, ödüllü kitap kapağı, Utku Lomlu423
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Etkinlik / Broşür İnceleme

Grafik tasarım ilke ve ögelerini dikkate alarak aşağıdaki broşür örneklerini inceleyiniz. İyi bir 
broşürde olması gereken özellikleri belirleyiniz.

Sağlık Bakanlığı broşür örneği427 Sağlık Bakanlığı broşür örneği428

Broşür örneği429 Broşür örneği430

Broşür örneği431 Broşür örneği432

Proje / Broşür Uygulama

Okulunuzun fotoğraflarını çekiniz. Çektiğiniz fotoğrafları kullanarak okulunuzu tanıtan 
bir broşür tasarlayınız. Daha sonra seçeceğiniz bilgisayar programları ile broşürünüzü istedi-
ğiniz boyut ve şekilde hazırlayınız. 
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Etkinlik / CD Kapağı  İnceleme

438 Gitar Alaturka,

CD ön kapak

 Tuluyhan Uğurlu, Senfoni Türk,

CD ön kapak
439

435 436Refuge, Abundant Rain, 

CD ön kapak

Sugarcult: Start Static,

CD ön kapak

Michael Jackson, Dangerous,

CD ön kapak
437

Zeki Müren, arka kapak434Zeki Müren, CD ön kapak433

Aşağıdaki ve çevrenizdeki CD örneklerini inceleyerek etkili bir CD kapağında olması gereken 
özellikleri verilen boşluğa yazınız.
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
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Adım Adım Uygulama-14 /  InDesign / Kitap Kapağı

Gözü ön plana çıkarmak için fotoğrafın etrafına 
renk skalasından istediğimiz rengi seçip uygula-
yalım.

444

ÖN KAPAKARKA KAPAK

13.5 cm. 13.5 cm.

19
.5

 c
m

.

2 cm.

InDesign programında açılan bir sayfaya yapa-
cağımız kitapların ebadını ve arka, sırt, ön kapak 
ölçülerini verelim ve ön kapak üzerine fotoğrafı 
yapıştıralım.

442 Ön kapak üzerine yapıştırdığımız fotoğraf üzeri-
ne gelerek Mouse’u sağ tıklayıp Effects menüsü-
nü açalım. Buradan  Gradient Feather (Grediyınt 
Fedır)’ı seçelim. Çıkan tablodan Angle - 90 de-
receyi ayarlayarak fotoğraf üzerinde degrade 
etkiyi sağlayalım.

443

Fotoğraf üzerine Pen Tool  aracı ile damla şekli 
çizelim.

445

Yapacağımız kitap kapağı tasarımı için önce  
kapağımızın kara kalem taslağını hazırlayalım.

440 Taslağımıza uygun fotoğrafı Scanner’da taraya-
rak bilgisayar ortamına aktaralım.

441

Kitap, dergi ve CD kapağı vb. çalışmalarda InDesign, FreeHand, Quark Express, CorelDRAW 
gibi programlar kullanılmaktadır. Aşağıda bir kitap kapağının aşama aşama InDesign programın-
da nasıl yapıldığı anlatılmaktadır.  Aşamaları takip ederek uygulamayı gerçekleştiriniz.
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Yaptığımız tasarıma uygun harf karakterini ve 
puntosunu Swatches (Svoçız) seçerek yazının içi-
ne kırmızı, dış çizgisine siyah renk verelim.

448 Diğer yazının harf karakterini ve puntosunu da 
ayarladıktan sonra Swatches’tan siyah renk ve-
relim.  

449

Arka kapak için verilecek rengi Swatches’tan 
işaretleyip seçelim. Daha sonra degrade için 
Effects menüsünden Gradient Feather’i seçelim.  
Çıkan tablodan Angle - 90 dereceyi ayarlayalım.

450 Tasarım için menüden Rectangle Frame Tool’u 
seçip  ince uzun bir dikdörtgen çizelim. Kenarına 
yerleştirip içine Swatches’tan siyah rengi uygu-
layalım.

451

Gözyaşına yansıma vermek için Pen Tool  ara-
cını seçerek çizelim. İçine renk skalasından be-
yaz rengi uygulayalım. Daha önce yaptığımız 
Effects menüsünden Gradient Feather‘i seçelim. 
Çıkan tablodan Angle’ı parlaklık yönüne göre 
dereceyi ayarlayalım. Böylece damlaya parlak-
lık kazandıralım.

447Damla içine renk skalasından kırmızıyı uygulaya-
lım. Damla üzerine gelerek Mouse‘u sağ tıklayıp 
Effects menüsünden Gradient Feather’ı seçelim.
Çıkan tablodan Angle - 83 dereceyi ayarlayıp 
degradeyi sağlayalım.

446
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Yine arka kapak üzerine konu içeriğini anlatan 
kısa bir metin için menü seçeneğinden Type’ı  
seçerek yazı alanı açalım. Yazının harf karakte-
rini ve puntosunu belirleyerek metni düzenleye-
lim.

453

Kitap kapağı tasarımında sırt bölümüne gelecek 
olan yazıyı Rotate seçeneğini kullanarak çevire-
lim.

454
Ön kapak, arka kapak ve sırt kısmı yapılan kitabın 
yazarının adı, yayınevi vb. de yerleştirip kitap ka-
pağı tasarımımızı hazır hâle getirelim. Daha son-
ra kitap kapağı çalışmasını kâğıda basabilmek 
için menülerden File/Print (Ctrl+P)’i seçelim.

455

    Kadının kendi iç ve dış dünyası ile çatışmasını 
konu alan sürekleyici bir kitap. Kadının kendi iç ve 
dış dünyası ile çatışmasını konu alan sürekleyici bir 
kitap. Kadının kendi iç ve dış dünyası ile çatışmasını 
konu alan sürekleyici bir kitap. Kadının kendi iç 
ve dış dünyası ile çatışmasını konu alan sürek-
leyici bir kitap. Kadının kendi iç ve dış dünyası ile 
çatışmasını konu alan sürekleyici bir kitap. Kadının 
kendi iç ve dış dünyası ile çatışmasını konu alan 
sürekleyici bir kitap. 
    Kadının kendi iç ve dış dünyası ile çatışmasını 
konu alan sürekleyici bir kitap. Kadının kendi iç ve 
dış dünyası ile çatışmasını konu alan sürekleyici bir 
kitap. Kadının kendi iç ve dış dünyası ile çatışmasını 
konu alan sürekleyici bir kitap. Kadının kendi iç 
ve dış dünyası ile çatışmasını konu alan sürek-
leyici bir kitap. Kadının kendi iç ve dış dünyası ile 
çatışmasını konu alan sürekleyici bir kitap. Kadının 
kendi iç ve dış dünyası ile çatışmasını konu alan 
sürekleyici bir kitap. 

Printer bölümünde bilgasayara tanımlanmış ya-
zıcıyı seçelim. Copies bölümüne kaç adet bası-
lacağını, Range (Reyınç)’e hangi sayfaların ba-
sılacağını yazarak Print tuşuna tıklayarak baskı 
alalım.

456 Çalışmamızı CD’ye kaydedelim.457

ön kapak

arka kapak

Ön kapakta yazdığımız “Kadın Dünyası” yazısını 
seçip Mouse’a sağ tıklayarak Copy (Ctrl+C) ile 
çoğaltalım. Arka kapak üzerine gelerek Paste 
(Ctrl+V) komutunu uygulayalım. 

452

Uygulama: Nurdan Doğan, Ebru Keskin

    Kadının kendi iç ve dış dünyası ile çatışmasını 
konu alan sürekleyici bir kitap. Kadının kendi iç ve 
dış dünyası ile çatışmasını konu alan sürekleyici bir 
kitap. Kadının kendi iç ve dış dünyası ile çatışmasını 
konu alan sürekleyici bir kitap. Kadının kendi iç ve 
dış dünyası ile çatışmasını konu alan sürekleyici bir 
kitap. Kadının kendi iç ve dış dünyası ile çatışmasını 
konu alan sürekleyici bir kitap. Kadının kendi iç ve 
dış dünyası ile çatışmasını konu alan sürekleyici 
bir kitap. 
    Kadının kendi iç ve dış dünyası ile çatışmasını 
konu alan sürekleyici bir kitap. Kadının kendi iç ve 
dış dünyası ile çatışmasını konu alan sürekleyici bir 
kitap. Kadının kendi iç ve dış dünyası ile çatışmasını 
konu alan sürekleyici bir kitap. Kadının kendi iç ve 
dış dünyası ile çatışmasını konu alan sürekleyici bir 
kitap. Kadının kendi iç ve dış dünyası ile çatışmasını 
konu alan sürekleyici bir kitap. Kadının kendi iç ve 
dış dünyası ile çatışmasını konu alan sürekleyici 
bir kitap. 
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12
.1

 c
m

ÖN KAPAK

12.1 cm 13,7 cm

ARKA KAPAK

SIRT
0,6 cm

SIRT
0,6 cm

11
,8

 c
m

Etkinlik / CD Kapağı Tasarımı Uygulama
         Aşağıdaki soruları cevaplayınız; çalışmaya ve uygulamaya yönelik olanları da gerçekleştiri-
niz.
          1- Sevdiğiniz sanatçı, etkilendiğiniz film vb. için CD kapağı tasarlayacak olsaydınız nasıl bir 
tasarım yapardınız? Taslağınızı aşağıda boş bırakılan alana çiziniz.
          2- Yaptığınız tasarımı ve kullanacağınız fotoğrafları tarayıcı ile bilgisayar ortamına aktarınız. 
         3-  Photoshop ve InDesign programlarını kullanarak tasarımınızı uygulayınız.

  

ÖÖNN KKAAPPAAKK

CD kapağı

Etkinlik / Uygulama / Kitap Kapağı Tasarımı

ARKA KAPAK

SIRT

ÖN KAPAK43 cm

29
,7

  c
m

1 cm Taşırma Payı   

Kitap kapağı (ön - arka)

21 cm

Aşağıdaki soruları cevaplayınız; çalışmaya ve uygulamaya yönelik olanları da gerçekleştiri-
niz. 

1- Sizi en çok etkileyen kitap hangisidir? Neden?
2- Beğendiğiniz kitabın kapak tasarımını nasıl yapardınız? 
3- Konu ile ilgili eskiz çalışmalarınızı aşağıdaki boş kitap kapağı üzerinde tasarlayınız. Daha son-

ra tarayıcı ile eskizinizi ve çalışmada gerekli olan diğer görselleri bilgisayar ortamına aktarınız.
4- Kitap kapağı tasarımınızı aşağıdaki ölçüleri dikkate alarak InDesign programında uygulayınız.
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Ölçme ve Değerlendirme 

 Sadık Karamustafa
 Bülent Erkmen
 Yurdaer Altıntaş
 İhap Hulusi Görey 
 Mengü Ertel

A) 
B)
C)
D)
E)

I II III

        Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1- Aşağıdakilerden hangisi afiş tasarımında dikkat edilmesi gereken kriterlerden biri değildir?

   A) Renkler geniş yüzeyde kullanılmalıdır.
   B) Sözel unsurlar mümkün olduğunca azaltılmalıdır.
  C) Fotoğraf ya da ilüstrasyon mümkün olduğunca büyük ölçüde kullanılmalıdır.
  D) Süslü ve dekoratif yazı karakterleri tercih edilmelidir.
  E)  Parlak ve canlı renkler arasında güçlü kontrastlar oluşturulmalıdır.

2- Aşağıdaki programlardan hangisi fotomontaj çalışması için diğerlerinden daha uygundur?   
   A) CorelDRAW  B) FreeHand             C) Photoshop      D) Word                    E) InDesign

3- Aşağıdaki programlardan hangisiyle logo ve logotayp çalışması yapılmaz?    
    A) Excel                     B) Photoshop  C) CorelDRAW      D) llustrator               E) FreeHand

4- Aşağıdaki grafik tasarımcılardan hangisi ilk Türk afiş sanatçısıdır?

   

5- I-  Reklam afişleri  
    II-  Sosyal içerikli afişler  
    III- Kültür afişleri
    Küresel ısınmaya dikkat çekmek için yapılan afiş tasarımı yukarıdaki afiş türlerinden hangisine girer?    
    A) I                             B) II                             C) III                          D) I-II-III                       E) II-III
 
  
6-Aşağıdakilerden hangisi afişte olması gereken özelliklerinden değildir?   
   A) Dikkat çekmelidir.
   B) Harekete geçirici olmalıdır.
   C) Afiş çok renkli ve karmaşık olmalıdır. 
   D) İzleyiciyi bilgilendirmelidir.
   E) Hedef kitleye göre düzenlenmelidir.

7- Yukarıda verilen görsel türleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde  doğru olarak sıralanmıştır?   
   A) Tipografik tasarım-Amblem/logo - Fotomontaj 
   B)  Amblem/logo -Fotomontaj - Tipografik tasarım
   C) Fotomontaj -Amblem/logo - Tipografik tasarım
   D) Amblem/logo - Tipografik tasarım - Fotomontaj      
   E) Fotomontaj - Tipografik tasarım - Amblem/logo   

Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle tamamlayınız.

8- Basın-yayın sektöründe, eğlence ve politik hiciv amaçlı olarak ya da reklam sektöründe, gerçeküstü                  
görüntüler elde etmek için kullanılan tekniğe……………………. denir.

9- Resimler, fotoğraflar, çizimler vb. bilgisayar ortamına fotoğraf makinesinden ya da ………………….olmak 
üzere iki şekilde aktarılabilir.

10-Afişler asıldıkları mekânlara göre..................................................... ve .........................................................olmak 
üzere iki gruba ayrılır.
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Öz Değerlendirme 

Adı ve Soyadı : ……...................................………                       Tarih: .…./…../..……

Sınıfı   : ……...................................………

Numarası : ……...................................………

Bu çalışmadan önce konuyla ilgili neler biliyordum?

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

…….........…………………………………………………………………………………………………………………………………........

…….........…………………………………………………………………………………………………………………………………........

Bu çalışmada neler yaptım?

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

…….........…………………………………………………………………………………………………………………………………........

…….........…………………………………………………………………………………………………………………………………........

Bu çalışmada neler öğrendim?

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

…….........…………………………………………………………………………………………………………………………………........

…….........…………………………………………………………………………………………………………………………………........

Bu çalışmada başarılı olduğum bölümler:

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

…….........…………………………………………………………………………………………………………………………………........

…….........…………………………………………………………………………………………………………………………………........

Bu çalışmada en çok zorlandığım bölümler:

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

…….........…………………………………………………………………………………………………………………………………........

…….........…………………………………………………………………………………………………………………………………........

Çalışmamı yaparken beklemediğim nelerle karşılaştım?

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

…….........…………………………………………………………………………………………………………………………………........

…….........…………………………………………………………………………………………………………………………………........

Bu çalışmayı tekrar yapsaydım şu şekilde yapardım:

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

…….........…………………………………………………………………………………………………………………………………........

…….........…………………………………………………………………………………………………………………………………........ 

…….........…………………………………………………………………………………………………………………………………........
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      KONULAR

1    İllüstrasyon Tekniği

2    Animasyon Tekniği

Dijital
Animasyon-İllüstrasyon TekniğÜNİTE4
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Hazırlık Çalışmaları
1) Yandaki kavramların sözlük anlamlarını araştırınız.
2) Farklı illüstrasyon teknikleri ile yapılmış çalışmaları araştırarak sınıfa geti-
riniz.

Temel Kavramlar
İllüstrasyon
Air-Brush

1- İllüstrasyon Tekniği

    İlk çağlarda mağara duvarlarına yapılan resimlerin ilk illüstrasyon örnekleri olarak adlandırıl-
dığını biliyor muydunuz? llüstrasyon denilince ne anladığınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

Etkinlik / İllüstrasyon Teknikleri

Kara kalem458 Kuru boya459 Lavi460

Pastel boya461 Sulu boya462 Karışık teknik463

Air-Brush (Eyir-Brush)464 Tarama (çini mürekkebiyle)465 Dijital466

Grafik tasarımda kullanılan tüm teknikler illüstrasyon çalışmalarında da kullanılabilir. Aşağıdaki 
farklı tekniklerle yapılmış illüstrasyon örneklerini inceleyerek soruları cevaplayınız.

1- Çocuk öykülerinin resimlendirilmesinde hangi teknik sizce daha uygundur?
2- Tıp, mühendislik ve makine gibi alanlarda detayların resimlenmesi amacıyla Air-Brush tekni-

ği daha çok tercih edilir. Bunun nedenlerini söyleyiniz.
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Düşünelim - Tartışalım /  İllüstrasyon

İllüstrasyon, günümüz meslek gruplarına göre çeşitlenmektedir. Çünkü fotoğraf görüntüleme 
teknikleri, illüstrasyon tekniği ile hazırlanmış olan görüntülerin bilgi ve kalitesine hâlâ ulaşamamıştır. 
Örneğin; tıp alanında insanın iç organlarını gösteren illüstrasyonlar kaliteli fotoğraflarla bile elde 
edilememektedir (A.Tepecik, Grafik Sanatlar, s. 79-80).
        Yukarıdaki bilgiden yola çıkarak illüstürasyon tekniğinin fotoğrafa göre üstünlüğünü tartışınız. 

Etkinlik / İllüstrasyon Türleri / İnceleme 
Aşağıda illüstrasyon türleri üç başlık altında verilmiştir. Görsellerin altındaki boşluklara hangi 

tür illüstrasyon olduklarını yazınız.

 I- Reklam İllüstrasyonları: Bir ürün ya da hiz-
meti tanıtmak amacıyla yapılan bu tür çalış-
malarda ayrıntı ön plandadır. Sinema, tiyatro 
ve konser afişleri, kaset ve CD kapakları, turistik 
ilanlar, besin ambalajları, basın ilanları, takvim-
ler, tebrik kartları, çıkartma ve etiketler reklam 
illüstrasyonlarının uygulama alanları arasında-
dır. Moda illüstrasyonları da reklam illüstrasyo-
nu içinde ele alınmaktadır.

............................................................................468

................................................................................469

II- Yayın İllüstrasyonları: Gazete, dergi, kitap 
ve ansiklopedilerdeki makale, haber, öykü, 
roman, şiir ve açıklamalara eşlik eder. Yayın 
sektöründe çalışan bir illüstratör, üzerinde ça-
lışacağı metnin içeriği hakkında bilgi ve görüş 
sahibi olmalı, metindeki mesaj ve duyguyu re-
sim diline aktarabilmelidir. Gazete illüstrasyon-
larında genellikle siyah-beyaz resimleme tek-
niklerinden yararlanılır. İllüstrasyonun bir sanat 
biçimi olarak en özgür uygulama alanı; kuşku-
suz, çocuk kitaplarıdır.

III- Bilimsel ve Teknik İllüstrasyonlar: Botanik, 
tıp, zooloji, mekanik, jeoloji gibi uzmanlık alan-
ları için öğretici ve tamamlayıcı amaçlarla 
yapılan ayrıntılı illüstrasyonlar bu grupta top-
lanabilir. İllüstratör; konu içinde daha önemli 
olanı vurgulamak için gerektiğinde ayıklama, 
yalınlaştırma ve gerçeklik duygusunu etkileme-
yecek abartma yöntemlerine başvurarak bir 
fotoğraf makinesinden daha fazlasını yapmayı 
hedefler. Tıp illüstrasyonları; biyoloji ve anato-
mi bilgisi  gerektirir. Mimari ve iç dekorasyona 
yönelik üç boyutlu duygusu veren görüntüler, 
bilgisayar yardımıyla gerçekleştirilmektedir. 
Ahşap, tuğla, kiremit, metal gibi malzemelerle 
ilgili görsel bilgiler; bir çok yazılımda hazır bu-
lunmaktadır
(E. Becer, İletişim ve Grafik Tasarım, s. 210-211).

............................................................................467
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İllüstrasyon: Başlık, slogan ya da metin gibi sözel unsurları görsel olarak betimleyen ya 
da yorumlayan bütün unsurlara genel olarak illüstrasyon adı verilir (E. Becer, İletişim ve 
Grafik Tasarım, s. 210). 
İlk illüstrasyon çalışmalarına mağara resimleri ile dini konuları açıklayan resim ve mo-
zaikler örnek verilebilir. Ancak bugünkü anlamda illüstrasyonlar el yazması kitaplarda 
görülmektedir. Türklerde illüstrasyon tekniğinin gelişmiş bir sanat dalı olduğu görülebilir. 
MS 8. ve 9. yy.da yapılmış olan Uygur minyatürleri bunun en önemli kanıtlarıdır. Daha 
sonra Osmanlılarda kitap resimleme çalışmaları önemli bir aşamaya ulaşmış ve saray-
da bir okul bile kurulmuştur (Ehli Hiref). Padişahın günlük yaşayışından önemli kesitler 
ele alan minyatürler; dini konular, savaş sahneleri ve çeşitli mitolojik olaylar illüstürasyon 
olarak çalışılmıştır (A. Tepecik, Grafik Sanatlar, s. 79).  

Ders Dışı Etkinlik / Karakter Araştırma
 

   Bilgisayar ortamında Sponge Bob (Spong Bob), Mickey Mouse ( Miki Maus) vb. farklı karakter 
örneklerini araştırarak beğendiklerinizi dosyalayıp sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

Etkinlik / Karakter Oluşturma Uygulaması

470

472

471

473

Uygulama: Murat Kılıç

 Aşağıda Murat Kılıç adlı öğrenciye ait karakter oluşturma çalışmalarından eskiz örnekleri gör-
mektesiniz. Siz de boş bırakılan alana bir karakter eskizi çiziniz.
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Daha rahat çalışmak için ilk çizdiğimiz kafa bö-
lümünün Layer’ini pasif hâle getirelim. Bir önceki 
bölümdeki adımları tekrarlayarak burun ve gözü 
çizerek renklendirelim. Birinci gözün Layer’ inde 
sağ tıklayarak Duplicate Layer (Daplikeyt Leyır) se-
çeneğiyle birinci gözü çoğaltarak ikinci gözü elde 
edelim.

476 Pen Tool (Pen Tuul)(kalem) aracıyla ağız kısmını çi-
zerek renklendirme adımlarını tekrarlayalım. Kafa 
kısmını da görünür hâle getirdikten sonra karakte-
rin yüzü tamamlanmış olacaktır. Yine Pen Tool ara-
cıyla şapkayı çizelim. Ctrl+Enter tuşlarına basarak 
çizdiğimiz alanı seçili alan hâline getirelim.

477

Renklendirme adımlarını tekrarlayarak şapkaya 
renk verelim.

478 Şapkanın Layer’ini alt bölümlere çekerek şapka-
nın kafanın altına gelmesini sağlayalım.

479

Adım Adım Uygulama -15 / Photoshop/İllüstrasyon

Yeni Layer açalım. Ctrl+Enter tuşlarına basarak çiz-
diğimiz alanı seçili alan hâline getirelim. Layer’da 
seçili alanda renk oluşturma tuşuna basalım ve 
Gradient seçeneğini tıklayalım. Renk tercihimize 
göre Gradient Fill skalasında rengimizin açık ve 
koyu tonlamasını ve bu tonlamanın açısını belirle-
yelim. 

475474 Karakterimizin kafasını çizmekle işe başlayalım. 
Bunun için Elipse Tool (Elips Tuul) aracını seçerek 
kafasını çizelim.

        Daha önce yaptığımız karakter tasarımlarından birini seçerek tarayıcı ile dijital ortama aktarıp Photoshop 
programında açalım.
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Şapkanın güneşlik bölümünü parçalar hâlinde 
yapalım. Her parçasını Pen Tool aracıyla çizelim 
ve renklendirme basamaklarını tekrarlayalım.

480 Güneşlik bölümünün diğer parçaları için de farklı 
Layer’lar açarak aynı şekilde çizip renklendire-
lim.

481

Baş parmak için de bir önceki basamağı tekrar-
layalım.

486 Diğer parmakları Duplucate Layer seçeneğini 
kullanarak çoğaltalım.

487

Parmaklar için de aynı basamakları tekrarlaya-
lım.

484 485 İstediğimiz Layer’ı çift tıkladığımızda açılan Layer 
Style (Leyır Stayl) penceresinden Inner Shadow 
(İnır Şedov) seçeneğini tıklayalım. Buradaki renk, 
yayılma ve açı değerlerini değiştirip Layer’da iç 
gölgelendirme yaparak çizimimize hacim ka-
zandıralım. Bu işlemi bütün parçalarda uygula-
yabiliriz.

Layer’ların sırasını değiştirerek istediğimiz Layer’ın 
öne ya da arkaya taşınmasını sağlayalım.            

482 483 Karakterin el çizimleri için de avuç içi ve par-
makları ayrı parçalar hâlinde düşünelim. Pen 
Tool aracıyla avuç içini çizelim. Seçili alan hâline 
getirip renklendirelim.
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Background (Bekgıraund)’dan sonra en allta 
yeni bir Layer açarak içine beyaz renk verelim.

493

ilk çizdiğimiz ayağın Layer’ini Duplucate Layer 
seçeneğiyle kopyalayıp Edit/Transform/Flip Hori-
zontal ile ters çevirerek ikinci ayağı elde edelim.

492

Çalışmamızı CD’ye kaydedelim.494

Ayak çiziminde de aynı işlemleri uygulayalım.491Edit/Transform/Rotate (Roteyt) seçeneğini tık-
layarak istediğimiz şekilde döndürelim. Eğer is-
tersek daha önce yaptığımız gibi Layer Style  
penceresinde Inner Shadow’ı işaretleyip açarak 
gölge ayarlarını değiştirebiliriz.

490

Edit/Free Transform (Edit/Fıri Tıransform) bölümü-
ne girerek parmakları istediğimiz açıyla çevirip 
boyutlarını değiştirelim. Bu işlemlerden sonra par-
makları olması gereken yere taşıyalım.

488 489 Birinci eli bitirdikten sonra ele ait Layer’i seçip 
Mouse’a sağ tıklayalım. Açılan pencerede Mer-
ke Layer (Mörkı Leyır) seçeneğini tıklayarak seç-
tiğimiz Layer’ları birleştirelim. Duplucate Layer ile 
Layer’ı çoğaltalım. Oluşan ikinci elin Edit/Trans-
form/Flip Horizontal (Fılip Horizontıl) seçeneğini 
tıklayarak ters çevrilmesini sağlayalım.

Uygulama: İlhan Uçar
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              Buz Devri, Kayıp Balık Nemo, Shrek vb. animasyon filmlerinin çizim aşamasında çalışmak ister   
miydiniz?
    Bu filmlerde çok sayıda ressamın çalıştığını ve bir animasyon filminin birkaç yılda hazırlandı-
ğını biliyor muydunuz?

Flipbook: 19. yüzyılın ortalarında “kinetograph (Kinetografi)” adıyla 
ortaya çıkan flipbook, sayfaların hızla çevrilmesiyle hareket illüzyonu yaratan 
küçük kitaptır.

Yukarıdaki bilgiden hareketle yandaki görseli inceleyiniz. 24 sayfalık kü-
çük bir defter (5x10 cm) hazırlayıp bir karakter tasarlayınız. Tasarladığınız ka-
rakterdeki hareketin 24 aşamasını siyah-beyaz olarak birbirini takip edecek 
şekilde sayfalara çiziniz. Bitirdikten sonra defterin bir ucundan tutarak karakte-
rin hareketini gözleyiniz.

Ders Dışı Etkinlik / Flipbook

Flipbook500

Hazırlık Çalışmaları
1) Yandaki kavramların sözlük anlamlarını araştırınız.
2) Animasyon filmlerinin hangi bilgisayar programlarında yapıldığını araştırınız.
3) Animasyon tekniği ile yapılmış filmlerden örnekler bularak izlemek üzere  
sınıfa getiriniz.

Temel Kavramlar
Animasyon 
Modelleme 

2- Animasyon Tekniği

1. hareket495 2. hareket496

3. hareket497 4. hareket498

5. hareket499 6. hareket

Etkinlik / İllüstrasyon İnceleme Uygulama
Aşağıda birbirini takip eden illüstrasyon örnekleri görmektesiniz. Bu illüstrasyon örneklerini ince-

leyerek soruları cevaplayınız.; çalışmaya ve uygulamaya yönelik olanı da gerçekleştiriniz. Sizce;
1- 6. hareket nasıl olmalıdır? Bırakılan boşluğa çiziniz.
2- Bir grafik ürünü olmasının dışında illüstrasyonun aşamalandırılmasının amacı sizce ne olabilir? 
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Etkinlik / Uygulama
Aşağıdaki çalışma yöntemini izleyerek siz de bir hareketi aşamalandırınız.

507 508 509

Etkinlik / Karakter Tasarımı İnceleme

  .........................      504   .........................      506  ......................................................505

  .........................      501   .........................      503  ......................................................502

Uygulama: Tahir K. Aksoy

“Bir karakter tasarımının en önemli yanı, ne tür bir vücut dili kullanılacağını bilmektir. Tasarıma 
yeni başlayanların yaptığı en büyük hata kendi karakterlerini tasarlarken çizdikleri karakterin kişiliğini 
unutmalarıdır. 

Tasarlayacağınız karakterin ne yaptığını düşünün... Zarifler mi,  sakarlar mı, kahkaha mı atıyor- 
lar? Sıçrıyorlar, oynuyorlar ya da üzülüyorlar mı? Sürükleniyor veya ağlıyorlar mı? 
Kalemi kâğıdın üstüne götürmeden önce bunları düşünün.”  (www.anime.gen.tr)

Yukarıdaki metni dikkate alarak aşağıda görülen karakter çizimlerini inceleyiniz. Bu hareketle-
rin ne anlama geldiğini altındaki boşluklara yazınız.
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Animasyon: Resimleri ya da hareketsiz  nesneleri, gösterim sırasında hareket duygusu 
verebilecek biçimde düzenleme ve filme aktarma işi. Bu hareket duygusu, saydam yap-
raklar üzerine ya da doğrudan doğruya boş film üzerine çizilerek; kuklaları, eklemli re-
simleri, nesneleri hareketlendirerek gerçekleştirilir. Son yıllarda ise daha çok bilgisayar 
canlandırmasına başvurulmaktadır.

510 511 512

513 514 515

Aşağıdaki görselleri inceleyerek;
1- Yüz ifadelerinin animasyondaki önemini belirtiniz.
2- Aşağıdaki ifadelerden üç tanesini seçerek tasarlayacağınız bir karakter üzerinde bırakılan 

boşluklara çiziniz.

Etkinlik / Karakter Belirleme Uygulaması

Uygulama: Tahir K. Aksoy
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1. Planlama : Görev alacak sanatçı ve teknik yöneticilerin sayısı, birlikte ya da uzaktan 
çalışma yöntemi, işlerin dağılma yöntemi, kullanılacak teknik ekipman ve yazılımların üre-
time etkisi gibi konular projenin zamanında ve bütçeye uygun olarak gerçekleştirilmesini 

sağlayacak biçimde belirlenmelidir.

2. Fikir Belirleme - Öyküleme: Bu aşamada yapılmak istenen filmin senaryosu belirlenmemiş, sade-
ce fikir olarak ortaya atılmıştır. Ortaya atılan fikirler değerlendirilmek üzere şirketlerin bünyesindeki 
yönetici ekiplere sunulur.

3. Senaryonun Yazılması: Senaryo, hikâyenin ana fikrini yansıtan kısa bir dokümandır.

4. Storyboard (Storibord) Çizilmesi: Proje konusunu belirledikten sonra zihindeki resimleri görselleştirmek 
amacıyla çizilen karalamalar, çekilen fotoğraflar veya yapılan renkli resimler olarak da tanımlanabilir. 

5. Seslerin Kaydedilmesi: Filmdeki tüm karakterler ses sanatçıları tarafından seslendirilir. Kayıtları alı-
nan sesler daha sonra film üzerine bindirilir.

6. Reel (Riil)’lerin Hazırlanması: Reel, storyboardu seslere göre düzenlemeye yarayan bir kayıttır. Dü-
zenlenen reeller animasyonda timing (taymin) kelimesi ile ifade edilen zamanlamaların belirlenebil-
mesi için kullanılır. Reel, sesli storyboard olarak da tanımlanabilir.

7. Konsept Tasarım: Konsept sanatı, illüstrasyonun bir formudur. Bir tasarım veya fikrin, ürün haline 
getirilmeden önce filmlerde, video oyunlarında veya çizgi romanlarda kullanılmak üzere görsel bir 
sunum halinde ifade edilmesidir.

8. Karakter Tasarımı: Karakterlerin ilk eskizleri çizilerek beğenilen tasarımlar ortaya çıkar. Bu ilk tasa-
rımlar, karakterin tipik olarak detaylarını tanımlayan çizimler veya heykellerden oluşur.

9. Sahne Tasarımı: Bu aşamada, bir önceki bölümde oluşturulan 3 boyutlu karakterlerin vücut oranları 
ve önceden belirlenmiş konsept temel alınarak 3 boyutlu sahneler tasarlanır.

10. Modelleme Aşaması:  Elde çizilmiş karakterlerin, mekânların ve taşıtların bilgisayar ortamında üç 
boyutlu olarak oluşturulmasına modelleme denilir.

11. Doku Kaplama: Gerçekçi görüntüler oluşturmak için renk, parlaklık, yansıtıcılık, transparanlık ve 
yüzey detayları gibi materyal (kaplama) nitelikleri önceden kurgulanmalıdır. Geometrik karmaşıklı-
ğı artırmadan gerçek dünyadaki görsel zenginliği elde etmek için doku kaplama yöntemi kullanılır.

12. Donatım [Rigging (Ricing   )]: Donanım aşamasında, karakterlerin hareket organizasyonunu des-
teklemek için bir seri bağlantı noktaları kullanılarak iskelet zincirleri kurulur. Karakterlerin içlerine 
yerleştirilen ve hareketlerini tanımlayan bu yardımcı ögelere iskelet, bu işleme de donatım denmek-
tedir.

13. Pozların Yerleştirilmesi: Bu aşamada, sahneler içerisine storyboard aşamasında tanımlandığı şek-
liyle mekânlar, karakterler, taşıtlar, kamera ve ışıklar yerleştirilir.

14. Animasyon: Hareket etmesi gereken her objeye nasıl hareket edeceği bu aşamada tanımlanır. 
Bu işlem tamamen bilgisayar ortamında yapılır. Bir saniyelik bir animasyon ortalama 25 kare içerir ve 
bir animatörün bir günde yaptığı animasyon bazen bir saniyenin bile altında olabilir.

15. Işıklandırma: Çeşitli ışıklandırma teknikleri kullanılarak aydınlatılmak istenilen sahne, senaryoda 
belirlenen atmosferi yansıtabilecek ve hisleri uyaracak şekilde aydınlatılır. Bu, ışığın kullanımı ile 
belirlenir.

16. Efektler: Efektler bir animasyonda, sahneye olan görsel ilgiyi artırmak amacıyla eklenir. Yağmur, 
ateş, duman ve diğer doğal efektler geleneksel modelleme yöntemleri ile çok zor oluşturulur. Prog-
ramlardaki efekt aletleri bu gibi sahneleri oluşturmak için kullanılır. 3 boyutlu animasyon filmlerde 
uygulanan görsel efektlerin haricinde ses ve müzik efektleri de vardır ve bu efektler sahneler içeri-
sinde tamamlayıcı rol üstlenmektedir. Çevredeki nesnelerin çıkardıkları sesler nesnelerin görüntüleri 
kadar insanları da etkiler.

17. Render (Rendır): Render işlemi, 3 boyutlu sahnedelerdeki geometri, kaplama, ışık, animasyon 
ve zemin dokuları gibi tüm elemanları toparlamak ve tek kare ya da animasyonun seri görüntüleri 
olarak yönetmenin bakış açısına göre birleştirmek anlamına gelir. 

18. Kompozitleme: Parçalı olan görüntüleri tek bir görüntüde birleştirme sanatıdır. Göze hoş gelme-
yen, konsepte uygun düşmeyen kısımlarda değiştirmeler, yenilemeler yapılabilir.

19. Son Çalışmalar: Filmin gösterime hazır hale gelmesi için çeşitli yazılım araçları ile sıkıştırılması 
ve göstericilerin formatına dönüştürülmesi gerekir (E. Köymen, Üç Boyutlu Animasyon Filmlerde Mimarlık, 
s. 41).

ÜÇ BOYUTLU ANİMASYON FİLMLERİNİN YAPIM AŞAMALARI
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3D (ÜÇ BOYUTLU) ANİMASYON FİLM YAPIMINDA KULLANILAN PROGRAMLAR
Üç boyutlu animasyon filmlerin üretiminde kullanılan araçlar donanım, yazılım ve yar-
dımcı gereçler olarak üç kısımda incelenir.
Yazılım: 3D animasyon filmlerin yapımında çeşitli yazılımlar kullanılmaktadır. Amorphi-
um, Art of Illusion, Poser, Ray Dream Studio, Bryce, Maya, Blender, TrueSpace, Lightwa-
ve, 3D Studio Max, SoftImage XSI, Alice, Houdini, Body Paint, Zbursh, Modo, Real Flow, 
Rhino, Vue, Cinema 4D gibi programlar, bu yazılımlara örnek gösterilebilir. Ayrıca, ani-
masyon stüdyolarının özel ürettirip kullandıkları Emo, Renderman, Marionette gibi prog-
ramlar da vardır.
Yardımcı Gereçler: Filmlerdeki kaplamaların oluşturulmasında Photoshop, Gimp, Co-
relDRAW, Illustrator gibi grafik programları kullanılmaktadır (E. Köymen, Üç Boyutlu Ani-
masyon Filmlerde Mimarlık,  s. 72).
Yukarıda belirtildiği gibi animasyon yapımında pek çok program kullanılmaktadır. Ge-
nellikle büyük tasarım stüdyolarında Maya programı tercih edilmektedir. Ancak ülkemiz-
de 3D Studio Max hakkında Türkçe kitapların ve İnternet sitelerinde bilgi ve paylaşımların 
çok olması nedeniyle  mimarlıktan animasyona pek çok alanda tercih edilmektedir.

Adım Adım Öğrenelim-8 / Animasyon Programları / 3D Studio Max
3D StudioMax (3 Boyutlu Stüdyo Meks) programının çizim araçlarının bir bölümü aşağıda veril-

miştir. Kalan bölümler kullanıcı tarafından uygulamalar sırasında öğrenilebilir.

Geri Al ve İleri Al Düğmeleri: Birçok programda bulunan bu düğmeler, yanlış 
yapma durumunda yapılan işlemleri geri alır. 3D Max ve benzeri programla-
rın en büyük özelliği geri alma sayısının çok fazla oluşudur.

Link (Link): Parçaları birbirine bağlamada kullanılır. Örnek: Gövde ile kolları 
bağlamak.
Unlink (Anlink): Bağlantıları iptal etmeye yarar.
Bind To Space Warp (Bend Tu Speys Vorp): Tanecik sistemlerini yer çekimi, 
rüzgâr gibi kuvvetlere bağlamakta kullanılır.

1 Seçim Oku: Nesnelerle işlem yapmadan önce seçmek gerekir. Başka bir 
düğme ile işlem yaparken sağ tuşa basıldığında seçim okuna geçilir.
2 Seçim Listesi: (Klavyede H tuşu ) Sahne çok kalabalık olduğunda istenilen 
nesneyi kolayca seçmekte kullanılır.
3 Seçim Eğrisi: (Klavyede Q tuşu) Seçilen alan her zaman dikdörtgen olma-
yabilir.  Bu tuşa ve Mouse’a basılı tutulduğunda farklı seçim araçları açılır.
4 Seçim Sınırı: Cismin bir parçasını seçince tümünü seçmeye imkân verir. Alt 
nesnelerde de geçerlidir.

W Hareket: (Klavyede W tuşu) Nesneyi ya da nesne parçalarının yerini 
değiştirmede kullanılır.
E Döndürme: (Klavyede E tuşu) Nesneyi ya da seçili parçalar topluluğunu 
döndürür.
R Büyütme/Küçültme: (Klavyede R tuşu) Nesneyi ya da  parçalar topluluğu-
nu büyütüp küçültmede kullanılır.

Ekranın üst bölümündeki panelin sağ tarafa doğru devam ettiğini görecek-
siniz. Diğer düğmelere ulaşmak için fare oku, el şekline geldiğinde yukarı-
daki çubuğu, sol tuşa basılı tutarsol tuşa basılı tutarak sola doğru sürükleyin. 
Böylece diğer düğmeleri de göreceksiniz.

   3D Studio Max Çizim Araçları Açıklamaları
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M Material Editor (Metıryıl Edıtır): (Klavyede M tuşu) Kaplama resimleri ve 
yüzey desen/renk işlemleri için kullanılır.
F10 Render Dialog (Rendır Dayalog): (Klavyede F10 tuşu) Render işlemi 
öncesinde ayar penceresini çağırır. 
F9 Quick Render (Kuik Rendır): (Klavyede F9 tuşu) Hiçbir ayar yapmadan 
Render işlemini başlatır.

Create Menüsü
1 Geometry: Üç boyutlu nesneler, birleşik nesneler ve tanecik sistemleri bu 
bölümde oluşturulur.
2 İki boyutlu nesneler: Çizgiler, eğriler bu bölümde oluşturulur.
3 Işıklar: Her çeşit ışıklandırma için bu bölüm kullanılır.
4 Kamera: Oluşturma menüsü.
5 Helpers (Helpırs): Çeşitli yardımcı araçlar bu bölümdedir.
6 Space Warps (Speys Vorp): Çeşitli kuvvetler, yansıtıcılar bu bölümdedir. 
Bunlar dinamik animasyonlar ve tanecik sistemleri ile kullanılmaktadır.
7 Systems: Özel sistemler buradadır. Özellikle kemik sistemi (Bones) ve ka-
rakter animasyonları için kullanılan Biped bu bölümdedir.

Sağ taraftaki menülere geçiyoruz. Bu bölüm en çok kullanacağınız araçları ve 
düğmeleri barındırıyor. Buradaki sayılarla gösterilen düğmelere bastığınızda 
alt kısımda birçok farklı özellik çıktığını göreceksiniz.
1 Create (Kıreyt): Oluşturma menüsü. Yeni bir desen yaparken kullanılan ilk 
nokta.

2 Modify (Modifay): Nesneler üzerinde değişiklik yapılacağı zaman kulla-nılır. 

Ayrıca Modifier (Modifayır) adı verilen özel araçlar da buradadır.

3 Hierarchy (Hiyerarşi): Nesnelerin konum özellikleri ve birbiriyle bağlantı 
durumları gibi ayarlar bu bölümdedir.

4 Motion (Moşın): Eğer cisme hareket ve animasyon özelliği verilmiş ise bu 

bölümde görülebilir. Ayrıca bu bölümde Character Studio (Kerıktır Sıtüdyo) 
ve kemik sistemleriyle ilgili ayarlar da yapılabilir.

5 Display (Display): Nesnelerin görünüm özellikleri ayarlanır.
Nesneleri gizlemek veya dondurmak için bu bölüm kullanılır.
6 Utilities (yutilities): Birçok özel aracın bulunduğu bölümdür. Özellikle Reactör 
(riaektır) ile dinamik animasyonlarla ilgili sistemler bu bölümdedir.

Sağ alt köşedeki düğmeler, pencere görünümleri ile ilgili ayarlar yapmaya 
yarar:
1 Büyüteç/Zoom (Zuum): Tek bir görünüm penceresinde büyütme yapar. 
Nesne büyümez sadece daha yakından görünür.
2 Zoom All (Zuum Oll): Tüm görünüm pencerelerinde büyütme yapar.
3 Zoom Extens (Zuum Ekstıns): Seçili nesneyi pencerede ortalar.
4 Zoom Extens All: Seçili nesneyi tüm pencerelerde ortalar.
5 Region Zoom (Ricın Zuum): Büyütülecek noktayı seçme imkânı verir.
6 Pan (Paen): Görünüm penceresini kaydırmaya yarar.
7 Arc Rotate (Ark Roteyt): Nesneye farklı açılardan bakmanızı sağlar.
8 Min/Max Toggle (Meks Togıl): Seçili pencerenin ekranı kaplamasını sağlar.

Animasyon hazırlandıktan sonra animasyonu izleme ve zaman ayarları bu 
bölümdedir. Buradaki boşluğa görmek istediğiniz zamanı yazabilirsiniz.

Key: Animasyon hazırlanırken her hareket farklı bir anahtar içinde tutulur. 
daha önceki Max sürümlerinde Animate düğmesi olarak bilinen düğme artık 
Auto Key düğmesi olmuştur. Maya ve diğer 3D programı kullanıcıları için Set 
Key düğmesi eklenmiştir. Set Key düğmesi o andaki değişiklikler için anahtar 
oluşturur.

   3D Studio Max Çizim Araçları Açıklamaları
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Adım Adım Uygulama -17/ Animasyon / Render 

Render: 3D sahnelerindeki geometri, kaplama, ışık, animasyon ve zemin dokuları gibi 
tüm elemanları toparlamak ve tek kare ya da animasyonun seri görüntüleri olarak 
yönetmenin vizyonuna göre birleştirmek anlamını taşır.
Render işlemi çok fazla bilgisayar gücü gerektirir. Bazen bir karenin render edilmesi 
saatlerce sürebilir. Bu durumda ortalama 25 kareden oluşan bir saniyelik filmin render 
edilebilmesi için bir bilgisayarın birkaç gün çalışması gerekebilir. Basit modeller çabuk 
renderlanırken karmaşık modellerin renderı daha çok zaman alabilir. Yapımcılar, “Meet 
the Robinsons” (Disney, 2007) 3D animasyon filminin yüzlerce bilgisayarın aynı anda 
çalıştırılmasıyla gerçekleştirilen render işlemleri şayet tek bir bilgisayarda yapılmış 
olsaydı, o bilgisayarın, 7.000.000 saat yani 800 yıl çalıştırılması gerekeceğini söylemek-
tedirler (E. Köymen, Üç Boyutlu Animasyon Filmlerde Mimarlık, s. 79-80).

Perspektif penceresinde gördüğümüz ise 
basit şekilde kaplanmış ve ışıklandırılmış şekiller-
dir. Sağdan veya tepeden görünümde cisimleri 
böyle görebilmek için klavyeden F3’e basmak 
yeterlidir (Smooth + Highlights (Sımut + Haylayts)).

        3D Studio Max ile çalışırken birçok sahnede 
gördüğümüz görüntü tel çerçeve şeklindedir. 
Bu görüntüye ulaşabilmek için klavyeden F3’e 
basmamız yeterlidir. Bu görünümde cisimleri 
düzenlemek daha kolaydır. Cismin ayrıntılarını 
ve parçalarını daha rahat görürüz [Wireframe 
(Vayırefıreym)].

 517 518

Render için klavyeden F9’a basmamız ye-
terlidir. Bu durumda sahnedeki ışıklar, kaplama-
lar, yansımalar ve diğer birçok hesaplama yapı-
larak son görüntü verilecektir.

520 Video Post (Vidyo Post) sistemi ise Render 
edilmiş görüntü üzerine özel efektler yapmakta 
kullanılır.

519

          Aşağıda 3D Studio Max programı kullanılarak bir obje üzerinde Render uygulamasının aşa-
maları görülmektedir.
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 Adım Adım Uygulama-16 / Animasyon 

Daha önce çizdiğimiz karakteri 
Photoshop programında açıp bo-
yutlarını kontrol edelim. Üst menü-
deki Image’den Image Size seçe-
neğini seçelim.

3Ds Max programını açalım. 
Create (krieyt) menüsünden (1) 
Plane’ e tıklayalım. Ön görünüm 
(Front) penceresinde Mouse’un 
sol tuşuna tıklayıp basılı tutarak 
Mouse’u çekelim. Şekildeki gibi 
bir yüzey oluşacaktır. Bu yüzeyin 
boyutlarını Photoshop’ta baktığı-
mız eskizimizin ölçüsüne oranla-
yalım (2).

Animasyon / Modelleme

Aşağıda  tasarlanan bir karakterin nasıl hareket ettirilebileceği 3D Studio Max programında  
aşama aşama anlatılmaktadır. Başlangıç düzeyindeki kişiler için öğrenmek daha kolay olduğun-
dan uygulama bu program ile çalışılmıştır.

521

3Ds Max programını açtığımız-
da 4 tane pencere karşımıza çı-
kacaktır. Bu pencereler modeli 
farklı açılardan görmemizi sağ-
lar. Herhangi bir pencereyi aktif 
ederek Alt+W tuş kombinasyonu 
ile tam ekran hâle getirelim. Aynı 
işlemi tekrar yaparak yine ekranın 
dörde bölündüğü penceremize 
dönelim. Bu, pencereler arasın-
da geçişi kolaylaştıracaktır. Yine 
başlangıç olarak taşıma (1), 
döndürme (2), ölçeklendirme (3) 
araçlarını bilmemizde fayda var.

522

1 2 3

523

1

2
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Sahnemizde herhangi bir şey se-
çili değilken kısayol (M) tuşunu 
kullanarak Material Editor pence-
resini açalım. Bu pencere sahne-
deki objeleri kaplamamıza yarar 
(rengi, dokusu, yansıması, ge-
çirgenliği gibi). Diffuse (Diffüyus) 
seçeneğinin yanındaki kutucuğa 
tıklayalım (1). Yanda açılan pen-
cerede Bitmap’ı (2)  seçelim.

524

1

Açılan sayfadan eskizimizi bulup 
Aç butonuna (1) tıklayalım. 2’de 
görüldüğü gibi resmimizi mater-
yalimizin üzerine yerleştirdik. Şimdi 
bunu çizdiğimiz Plane’in üzerine 
atamamız gerekiyor. Bunun için 
Plane’i seçip 3’teki butona ba-
salım. Atadığımız resmin objenin 
üzerinde görünmesi için 4 numa-
ralı butonun aktif olması gerekir. 
Resim objenin üzerine oturma-
mışsa Size ayarlarını değiştirelim 
(5).

525

1 3

2

4

5

Karakterimizi sahneye aldık. Alt+W 
tuşunu kullanarak ya da 1’deki 
butona tıklayarak seçtiğimiz ek-
ranı tam ekran olarak görelim. 
Front penceresinde objenin tel 
kafes (2) modunda ise Front ya-
zının üzerine sağ tıklayıp Smooth 
Highlights’ı seçelim. (F3 tuşu ile 
de yapabiliriz). Obje katı olarak 
görünecektir.

526

2

1

2



131

 

Küre, model planımızın önünü 
kapatmaktadır. Bunu çözmek 
için küre seçili iken sağ tıkla-
yıp Object Properties’(Obcekt 
Proportiz)’i seçelim. Çıkan ayar 
penceresinden Visibility (Vizıbilıti) 
ayarını (1) 0,3 olarak ayarlayarak 
OK tuşuna tıklayalım. Modelimiz 
şeffaflaşacaktır. 
Visibility ayarına tıklanmıyor ise 
yandaki By Layer’i (2) tıklayarak 
By Object (Bay Obcekt) olmasını 
sağlayalım.

Create (Kreyt) menüsünde Sphe-
re (Şihiyır) tuşuna basalım (1).  
Sahneye tıklayıp sürükleyerek kü-
re gövdemizi oluşturalım. Oluştur-
duğumuz her objeden sonra OK 
tuşuna tıklayalım (2). Küremizin 
yerini değiştirmek için Move (Muv) 
(3) tuşunu, boyutlarını değiştirmek 
için ise Uniform Scale (Yuniform 
Skeyl) (4) tuşunu kullanalım.

527

1

2 3 4

528

1
2

Aynı şekilde Sphere objesi ile bir 
burun oluşturalım. Ön yan pen-
cerelerden burnun yerini sabitle-
yelim.

529
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Karakterin gözleri düğme şeklin-
de olduğu için Create (1) me-
nüsünden Cylinder’(Saylındır)’i 
seçerek basık bir silindir (2) oluştu-
ralım. Gövdeyi oluştururken yap-
tığımız yöntemle göz boyutunun 
yerini farklı açılardan inceleyerek  
doğru yere yerleştirelim.

530

Oluşturduğumuz gözü seçip Shift 
tuşuna basıp sağa doğru çeke-
rek kopyasını oluşturalım. Bırakın-
ca karşımıza çıkan seçenekler-
den Copy’yi seçelim. Move (1) 
ve Rotate (2) tuşlarını kullanarak 
doğru yere yerleştirelim.

531

1

Şapka için daha önce gözlerde 
yaptığımız gibi yine Create me-
nüsünden Cylinder ile bir silindir 
objesi oluşturalım.

532

2
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Şapkamızın uç kısmı için Create 
menüsünden Plane (Pleyn)’i se-
çip üst görünüm penceresinden 
bir Plane oluşturalım. 

533

Oluşturduğumuz Plane’e bir ka-
lınlık eklememiz gerekir. Bunun 
için Modifier List (mofifayır list) (1) 
ve 2’deki alana tıklayalım. Ekran-
da görüldüğü gibi uzun bir liste 
çıkacaktır. Bu listeden Shell  Mo-
difier (Şel Modifayır)’ı seçelim.

534

Shell seçeneğini seçtiğimizde ilk 
olarak bir değişiklik olmayacaktır. 
Parameters (Paramitır)’deki İn-
ner Amount (İnır Emaunt) değe-
ri iç kabuk, Outer Amount (Autır 
Emaunt ) (1) değeri ise dış kabuk 
oluşturmayı sağlar. Herhangi biri-
nin değeri ile oynayarak gerekli 
et kalınlığını (2) sağlayalım.

535
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Şapkamızın silindir kısmını ve uç 
kısmını Ctrl tuşuna basılı tutarak 
seçelim. İkisi de seçili iken üst 
menüden Group (gruup)’u (1) 
seçerek iki objeyi gruplayalım. 
Bu, bize taşımamızda ve benzeri 
işlemlerde kolaylık sağlayacaktır.

537

Yine Modifier List’ten Bend‘i se-
çelim. Modifier objemizi  eğip 
bükmeye yarar. Ekrandaki gibi 
Angle (Engıl) (1) değerini değiş-
tirerek istediğimiz şekli kazandır-
dıktan sonra objemizi olması ge-
rektiği yere taşıyarak şapkamızı 
oluşturalım.

536

Şapkamızı da yerine yerleştirdik-
ten sonra ayakları yapalım.

538
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541

Modifier  penceresinde EdiTable 
Poly yazısının yanındaki + ‘ya tık-
layarak Alt Obje modunu etkin 
hâle getirelim. Vertex (Vörtıks)’i 
seçtiğimizde köşeleri, Edge (Ec) 
’i seçtiğimizde kenarları, Polygon 
(Poligon)’u seçtiğimizde ise yü-
zeylerin taşıma-döndürme boyut-
larının değiştirme işlemlerini yapa-
biliriz. Edge’i ile iki kenarı seçip üst 
menüdeki Move komutu ile yukarı 
taşıyalım (Ctrl tuşuna basılı tutarak 
birden fazla kenarı seçebiliriz).

Ayakları oluşturmak için Create 
menüsünden Box’ı seçelim. Bir 
kutu oluşturalım. Parameters’teki 
Segment (Segmınt) sayılarını 2, 2, 
2 şeklinde değiştirelim. Eğer Para-
meters menüsünü göremiyorsak 
Modifier tuşunu tıklayalım (1). 

539

1

2

Kutu objenin üzerinde kareler 
görünmüyorsa F4 tuşuna basa-
lım. Kutu seçili iken sağ tıklayarak 
Convert To Editable Poly (Kınvört 
tu Editıbıl Poli)’i seçelim. Kutuyu 
kenarlarından ve köşelerinden 
tutup  çekerek şekillendirelim.

540
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Ayak seçiliyken Modifier List’ten 
Turbo Smooth (Turbo Sımuth)’u 
seçelim. Bu, köşeli olan ayağın 
kenarlarını yumuşatmamızı sağ-
layacaktır. Böylece ayağımız ya-
pılmış olur.  Ayak seçili iken Shift  
tuşuna basılı tutup sağa çekerek 
ayağımızın bir kopyasını oluştura-
lım.

El için de ayakta olduğu gibi bir 
Box (baks) (kutu) oluşturalım. Sağ 
tıklayıp Convert To Editable Poly 
seçeneği ile düzenlebilir hâle ge-
tirelim. Köşelerinden tutup yukarı-
daki şekli verelim.

Orta kısımdaki Edge’i seçerek 
içe doğru daraltalım. Alt tuşu 
basılı iken Mouse’un sol tuşuna 
basılı tutup çekerek ekranı dön-
dürelim. Herhangi bir kenarı seç-
tiğimizde Loop (Luup) (1) tuşuna 
basarak aynı eksendeki kenarları 
seçili konuma getirelim. 

542

1

543

544
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Modif ier L ist’ten (1) Turbo 
Smooth’u (2) seçerek elin köşele-
rini de yumuşatalım.

545

Bir Box (Baks) objesi oluşturduk. El 
ve ayakta yaptığımız gibi Editab-
le Poly ile deforme edip TurboS-
Mooth  ile yumuşattıktan sonra, 
kopyalayarak parmakları oluştu-
ralım. Parmakları seçip  üst me-
nüden Group’a tıklayarak grup 
hâline getirelim ve karşı tarafa 
simetrik olarak kopyalayalım. Bu-
nun için el seçili iken Mirror (Mi-
rır) (1) tuşuna tıklayalım. Açılan 
pencereden Copy’i işaretleyip 
Offset  (Ofsıt) ayarını değiştirelim. 
Plan resmimizin üzerine  diğer eli 
yerleştirerek OK tuşuna basalım.

546

Ağız için de yine bir Plane oluş-
turalım ve Segment sayılarını 2, 2 
olarak ayarlayalım. Daha sonra 
sağ tıklayarak Convert To Edi-
table Poly ile düzenlenebilir hâle 
getirelim.

547

2
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Editable Poly’de Vertex’i (1) seçe-
lim. Köşeleri de seçerek taşıyalım. 
Böylelikle istediğimiz şekli verebiliriz. 
Kafa seçili iken Mouse’u sağ tıkla-
yıp Object Properties’ten Visibility’i  
1’e ayarlayalım. Kafayı tekrar görü-
nür hâle getirelim. 

548

Üstten, yandan ve diğer açılardan 
da kontrol ederek doğru yerde ol-
masını sağlayalım. Modelimiz şimdi 
hazır. Sıra kaplama işleminde...

549

Kaplama: Model üzerindeki renk-
ler, resimler,  yansımalar, kabartma-
lar ve benzeri işlemlerin bütünüdür. 
İlk olarak üst menüden Material 
Editör’ü açalım (1). Sayfada görün-
müyor olabilir. Bu menü uzun ol-
duğu için sayfanın dışına taşabilir. 
Bu durumda üst menüde  bir boş-
luğa tıklayıp çekince devamının 
geldiğini göreceksiniz. 2 numaralı 
butonu da tıklayıp çıkan seçenek-
lerden Standard’ı seçelim. Gördü-
ğümüz her bir küre farklı bir obje-
nin kaplama özelliğidir. Herhangi 
birine tıklayalım (3). Seçtigimiz her 
materyalin kendi ayar menüsü alt-

ta açılır. Diffuse seçeneğinin yanındaki renk kutucuğuna tıklayalım (4). Yanda açılan Color Selector (kalır 
Selektır) penceresinden rengi seçelim (5). Tamam diyelim. 3’te gördüğünüz gibi materyal seçilen rengi 
aldı. Şimdi uygulamak istediğimiz objeyi seçelim ve 6 ile işaretli butona tıklayarak seçili objemizi atalım.

550

Animasyon / Kaplama
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551

Her rengi farklı bir kutuda oluş-
tururarak modelimizi tamamen 
renklendirelim. Arkadaki taslak 
resim artık işimize yaramayaca-
ğı için silebiliriz ya da sağ tıklayıp 
Hide Selection (Hayt Selekşın)‘ı 
seçerek görünmez hâle getire-
biliriz.

İskelet sistemi için iki seçeneğimiz 
var. Kendi iskelet sistemimizi oluş-
turabiliriz ya da programda hazır 
olan iskelet sistemini kullanabiliriz. 
Create menüsünden Systems (1) 
butonuna tıklayalım. Açılan alt 
menüden Biped’i (2) seçip ekra-
na tıklayalım. Mouse’ı sürükleye-
rek iskeletimizi oluşturalım.  

552

İskelet sisteminin bilgileri Motion 
Alt menüsünde bulunur (1). İske-
letin yerini değiştirmek için önce 
Motion Alt menüsündeki Body 
Vertical (Badi Vörtikıl) tuşunu işa-
retleyelim (2). İskeletimizi karak-
terin içindeyken görebilmek için 
F3 tuşunu kullanarak tel kafes 
moduna geçelim. İskeletimizi kal-
ça kemiğinden tutarak resimdeki 
gibi modelimizin  orta noktasına 
getirelim.

553

2

1

Animasyon / İskelet Sistemi ve Hareketlendirme
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Tüm kemikleri olması gereken 
yere yerleştirelim. Bunun için 
önce Figure Mod (Figur Mod)‘u 
aktif edelim (1). Boyutlarını de-
ğiştirmek istediğimiz kemikleri 
seçerek Scale (sıkeyl) tuşu (2) ile 
boyutlarını istediğimiz gibi ayar-
layalım.

554

Not: Tüm kemikleri vücudun içine 
yerleştirmemiz gerekiyor. Bu işlem 
biraz pratik gerektirebilir. Bunun 
için ilk önce farklı bir dosyada 
bir iskelet sistemi oluşturup onun 
boyutlarını değiştirerek pratik ya-
pabilirsiniz.

555

Ellerin avuç içini yere bakacak 
şekilde çevirmemiz iskeleti yerleş-
tirmemize kolaylık sağlar.

556
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Tüm kemik sistemini yerleştirdik. 
Bunu hareket ettirebilmek için F3 
tuşunu kullanarak tekrar modeli-
mizi görünür hâle getirelim.

557

Gövdeyi seçip Object Properties 
(abcekt proportiis)’te Visibility 
ayarını tekrar 1 yapalım. Gövde-
yi tam görünür hâle getirelim. Her 
objeyi tek tek seçip Object Pro-
perties penceresinden Name’i 
tıklayarak isimlendirelim.   

558

Gövdede burun, gözler, şap-
ka ve ağız aynı anda hareket 
edeceği için tek bir  obje haline 
getirmemiz gerekir. Bunun için 
gövde seçili iken Attach (Etıç)’in 
yanındaki kutucuğa (1) tıklaya-
lım. Açılan pencereden şapka-
yı , gözleri, burnu ve ağzı seçip 
Attach‘ı işaretleyelim (Şapkanın 
grubunu bozmuş olmamız gere-
kiyor). Hepsi tek bir obje hâline 
gelecektir.

559

1
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Sıra iskelet ve modeli bütünleş-
tirmede. Tekrar F3 tuşunu kulla-
narak tel kafes görüntü moduna 
geçelim. Önce gövdeyi seçe-
lim. Üst menüden Link butonu-
na tıklayalım (1). Modelin göv-
desinden Mouse’un sol tuşuna 
basılı tutarak iskeletin gövdesine 
doğru çekelim. Mouse ibresinin 
yerindeki şekil (2) göründüğün-
de bırakalım. İskelet ne yaparsa 
gövde kısmı da onu yapacaktır. 
Bunu tüm organlar için yapma-
mız gerekiyor. Gövde modelini 
değil iskeleti seçip hareketlendir-
meliyiz. Gövde modelini dener-

sek iskeletten ayrılabilir. Bu da tekrar bir düzenlemeyi gerektirir. Şimdi tüm model objeleri seçip -iske-
let hariç- sağ tıklayarak Freeze Selection’ı işaretleyelim. Artık iskeletimizi rahatça seçip oynatabilriz.

560

Sağ tıklayıp Unfreeze All diyelim. 
Daha sonra yüz ifadeleri oluştu-
rabilmek için hepsini tekrar seçi-
lebilir hâle getirelim. Oluşturaca-
ğımız ifade sayısı kadar kafanın   
kopyasını oluşturalım.

562

 Freeze Selection (Fıriz Selekşın)’ı 
seçtiğimizde objeler seçilemez 
hâle gelir. Bu şekilde iskeletimi-
zi çok rahat hareket ettirebiliriz. 
Sağ tıklayıp Unfreeze All (Anfıriz 
Oll) dediğimizde tekrar seçilebilir 
hâle gelecektir.

561

Animasyon / Yüz İfadeleri
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Editable Poly’deki alt obje  
modlarını kullanarak yüz ifade-
lerini oluşturalım. Yine Editable 
Poly’deki elementi seçerek  bir-
leştirdiğimiz her bir objenin biçi-
mini bozarak yeni bir şekil oluştu-
ralım. 

563

İfadelere adlarını verdikten sonra 
yanlarındaki 0-100 arası değerleri 
değiştirerek modelimize ifade ve-
relim. Kopyaladığımız gövdeleri 
seçip sağ tıklayarak Hide Selec-
tion ile görünmez hâle getirelim.

565

Gövde seçili iken Modifier List’ten 
Morpher (Morfır)’i seçelim. Yan-
da gördüğünüz ifade kutuları (1) 
çıkacaktır. Her bir kutuyu seçip 
aktif hâlde iken sayfanın alt kıs-
mındaki Pick Object From Scene  
(Pik obcekt From Siyiin) butonu-
na tıklayarak ifadeleri seçelim.
Her ifadeyi ayrı bir kutucuğa yer-
leştirelim.

564
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Artık sevinip üzülebilen, yürüye-
bilen, koşabilen bir karakterimiz 
var. Şimdi karakterimize basit bir 
mekân hazırlayalım.

566

Zemin için bir Plane oluşturalım. 
Mekânda olmasını istediğimiz 
ağaç için silindir ve küreyi birleş-
tirelim. Material Editör’den yeni 
oluşturduğumuz renkleri uygula-
yalım.

567

Tepe görünüme geçip Create 
menüsünden Lights‘ı (1) seçerek 
istediğimiz yere ışık verelim. Omni  
(Omni) ya da Spot Light’ı seçip 
yeni bir ışık kaynağı oluşturabiliriz.

568

1
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       Animasyon / Render

Mekânımızı hazırladık. ilk aşa-
mada kendi animasyonumuzu 
yapmamız çok zor olacağından 
İnternet’ten bulduğumuz hazır 
animasyon dosyalarını kullana-
biliriz. İnternet’ten indireceğiniz 
dosyaların formatı *.bip olmalıdır. 

569

Render; yapılan çalışmaların re-
sim ya da video olarak çıktı alın-
ması işlemidir. Render için Render 
Setup penceresine (1) tıklayalım. 
Açılan Render Setup penceresin-
den resim olarak mı video olarak 
mı çıktı alacağımızı belırleyelim. 
Single (Singıl) (2) sadece aktif ka-
reyi, Active Time Segment (Ektiv 
Taym Segmınt) (3) ise tüm karele-
ri render eder. Yani video olarak 
render almamızı sağlar. İstediği-
miz çözünürlüğü belirleyelim (4). 
Render butonuna  bastığımızda 
yandaki sayfada gördüğümüz 
pencere açılacaktır (5).

571

İskeletimizin herhangi bir noktası-
nı seçip Motion panelini (1) aça-
lım. İlk önce Figure Mode‘dan 
çıkmamız gerekiyor (2). Burada 
Biped parametresinin altındaki 
Load File (3) seçeneğine tıkla-
yarak Gözat penceresini açalım. 
Daha önceden İnternet’ten bul-
duğumuz hareket dosyalarından 
(*.bip) birini seçelim. Aç dediği-
mizde altta zaman çubuğunda 
anahtar kare işaretleri görüle-
cektir (4). Şimdi Paly (Peli) tuşuna 
(5) basarak animasyonumuzu 
oynatabiliriz.

570

5

4
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Render işlemi bittikten sonra çalışmamızı CD’ye kaydedelim.574

Uygulama: Murat Kılıç

Görüntümüzü aldık. Save (1) bu-
tonuna basarak belirlediğimiz 
isimle, belirlediğimiz yere kayde-
delim. Format olarak *.jpg ya da 
*.bmp‘yi seçelim.

572

1

Video Render almak için iki ön-
ceki resimde gösterdiğimiz Acti-
ve Time segmentini işaretleyelim. 
Bu sayede aktif olan tüm kareler 
art arda Render edilecektir. Bu-
nun yanı sıra Files’i (1) tıklayıp 
videoya isim verip formatını be-
lirlememiz gerekiyor. En bilinen 
video formatı olan Avi (Evi)‘yi (2) 
seçelim ve Kaydet diyelim. Şu 
anda video oluşmaya hazır. Her 
şeyi doğru yaptığımızdan emin 
olduktan sonra Render butonu-
na basalım. Her kare için tek tek 
Render alınacağından bu işlem 
biraz uzun sürebilir. İşlem bitme-
den kapatmayalım. Gösterdiği-
miz yerde video hazır olacaktır.573
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 Ölçme ve Değerlendirme 

I II III

    Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
     I.  CorelDRAW    
     II. 3D Studio Max
     III. InDesign

1- Yukarıdaki programlardan hangisi ya da hangileriyle animasyon yapılır?    
     A) I-II                      B) III                               C) II                           D) I-III                         E) Hepsi

2- İllüstrasyon tekniği aşağıdakilerden hangisinde en yoğun kullanılmaktadır?
     A) Gazete             B) İlan                           C) Roman                D) Çocuk kitapları   E) Dergi

3- Sinema filmleri içinde çekilmesi zor sahneler hangi programlar kullanılarak hazırlanır?     
    A) Photoshop        B) 3D programları       C) InDesign               D) CorelDRAW         E) İllüstratör

4- Elle çizilmiş karakterlerin, mekânların ve taşıtların bilgisayar ortamında üç boyutlu olarak 
oluşturulması aşağıdakilerden hangisidir?
    
    A) Planlama             B) Işıklandırma          C) Modelleme         D) Kompozitleme    E) Donatım

5- Mühendislik, tıp, biyoloji gibi fen bilimlerinde illüstrasyon tekniğinin daha çok tercih edilmesinin 
nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Gerçeğe benzer durumların modellemesi
B) Üç boyut etkisi kazandırması
C) Çok küçük ayrıntıları görsele dönüştürmesi
D) Soyut olanı somuta çevirebilmesi
E) Ayrıntılara önem vermemesi

6- Yazılı bir metnin anlamını genişletmek, ona açıklık getirmek ya da metni daha ilginç kılmak için 
kullanılan resim tekniği aşağıdakilerden hangisidir?     
    A) Animasyon       B) İllüstrasyon               C) Modelleme        D) Stilizasyon            E) Modülasyon

7- Aşağıdakilerden hangisi reklam illüstrasyonları arasında yer almaz?
A) Serigrafi          B) Sinema afişi          C) Konser afişi    D) Basın ilanları        E) CD kapağı

10- Yukarıda verilen görsel türleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

A) Yayın İllüstrasyonları - Bilimsel ve Teknik İllüstrasyon - Reklam İllüstrasyonları
B)  Reklam İllüstrasyonları - Bilimsel ve Teknik İllüstrasyon - Yayın İllüstrasyonları 
C) Bilimsel ve Teknik İllüstrasyon - Yayın İllüstrasyonları - Reklam İllüstrasyonları 
D) Reklam İllüstrasyonları - Yayın İllüstrasyonları - Bilimsel ve Teknik İllüstrasyon
E)  Yayın İllüstrasyonları - Reklam İllüstrasyonları - Bilimsel ve Teknik İllüstrasyon
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Öz Değerlendirme 

Adı ve Soyadı : ……...................................………                       Tarih: .…./…../..……

Sınıfı   : ……...................................………

Numarası : ……...................................………

Bu çalışmadan önce konuyla ilgili neler biliyordum?

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

…….........…………………………………………………………………………………………………………………………………........

…….........…………………………………………………………………………………………………………………………………........

Bu çalışmada neler yaptım?

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

…….........…………………………………………………………………………………………………………………………………........

…….........…………………………………………………………………………………………………………………………………........

Bu çalışmada neler öğrendim?

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

…….........…………………………………………………………………………………………………………………………………........

…….........…………………………………………………………………………………………………………………………………........

Bu çalışmada başarılı olduğum bölümler:

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

…….........…………………………………………………………………………………………………………………………………........

…….........…………………………………………………………………………………………………………………………………........

Bu çalışmada en çok zorlandığım bölümler:

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

…….........…………………………………………………………………………………………………………………………………........

…….........…………………………………………………………………………………………………………………………………........

Çalışmamı yaparken beklemediğim nelerle karşılaştım?

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

…….........…………………………………………………………………………………………………………………………………........

…….........…………………………………………………………………………………………………………………………………........

Bu çalışmayı tekrar yapsaydım şu şekilde yapardım:

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

…….........…………………………………………………………………………………………………………………………………........

…….........…………………………………………………………………………………………………………………………………........ 

…….........…………………………………………………………………………………………………………………………………........
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 A

afiş Yazı ve resmin bir arada kullanıldığı, ço-
ğunluğu ticari amaçlı duvar ilanı.

airbrush Püskürtme tekniği ile yapılan resim tekniği.   

amblem Logo. Bir kurumun, bir ürünün ya  da hiz-
metin yapısını ve niteliklerini tanımlamak 
üzere tasarlanan görsel imge. Harf, biçim, 
motif ya da soyut bir simge gibi çeşitli bi-
çimlerden oluşabilen amblemin tasarlan-
masındaki karakteristik yan biçimlendirilir-
ken soyutlanmasıdır. 

animasyon   Canlandırma.

armoni Uyum. Bir sanat yapıtını oluşturan ögelerin 
birbirine ters düşmemesi durumu. Bu du-
rumda tüm ögeler aynı düzen bağlantıları 
içinde yer almaktadır. 

asimetrik Bir simetri ekseni doğrultusunda biçimlen-
dirilmeyi niteler.

 B

biçem Üslup.

bristol kâğıt  Yalnız kimyasal hamurla yapılan bir ya da 
birçok kattan oluşan kâğıt ya da karton.

bitmap İlgili imajı oluşturan ve herbiri renk bilgisi 
içeren piksel veya noktaların yan yana ve 
alt alta dizilmesiyle oluşan grafik türüdür. 
Görüntüyü oluşturan en küçük noktadır.  

broşür Bir şeyi tanıtmayı amaçlayan, sayfa sayısı 
az, küçük kitap. 

 Ç

çizgi Uzunluğuna oranla kalınlığı çok az olan 
şerit. İki nokta arasındaki doğru.

 D

deformasyon Biçim bozulması.

degrade Tonlamalı geçiş.

denge Bir sanat yapıtını oluşturan ögelerin, bütün 
içinde kompozisyon düzenini bozmaya-
cak şekilde dağılışı.

desen Resimde kompozisyonun çizim malzeme-
leriyle yapılmış hâli. Çizgi, resim tasarım.

devinim Hareket. Yer değiştirme. 

dinamik   Hareketli, her an değişebilen. Devimsel.

display Gösterge.

diyagonal Köşegen.

dizayn Tasarım.

doku Görme ve dokunma duyularıyla kavrana-
bilen yüzeysel etki.

 E

efekt Gösteri sanatlarında belirli bir olayı can-
landırmak için bilgisayar ortamında hazır-
lanmış ses ya da görüntü. Efekt, normalde 
var olan ama o an olması istenen bir anı 
dijital ortamda hazırlayarak yorumlama 
işidir.

Ehli Hiref 2. Beyazıt döneminde Topkapı Sarayı’nda 
kurulan, dönemin en iyi kâtipleri, kumaşçı-
ları, çinicileri, cam ustaları, marangozları, 
nakkaşları, kuyumcuları, kakmacılarından 
oluşan sivil toplum hareketidir.

eskiz Bir proje ya da sanat yapıtını ortaya koy-
madan önce yapılan ön hazırlık.

espas Düzenlemedeki boşluk- doluluk ilişkisidir.

estetik Klasik anlamıyla estetik, güzelin ne oldu-
ğu sorusunu yanıtlamakla ilgilenen felsefe 
dalı olarak tanımlanır. Sanatta güzellik, 
duygulara hoş gelen anlamında kullanılır. 

etüt Ön çalışma.

etüt etmek İncelemek, araştırmak.

ex-libris Genellikle kitap kapağının iç tarafında 
veya ilk sayfalardan birinin üstünde bu-
lunan kitap etiketini veya iyelik yazısını 
tanımlamak için sıkça kullanılan Latince 
deyiştir. Mülkiyeti (iyeliği) belirtir ve genel-
likle iyelik halinde (-in hali, genitif) bir isim-
le devam eder. Bu şöyle bir anlam yaratır: 
...’nın kitaplarından veya ...’nın kütüpha-
nesinden. Ekslibris olarak da yazılabilir.

 F

flipbook 19. yüzyılın ortalarında “kinetograph” 
adıyla ortaya çıkan flipbook, sayfaların 
hızla çevirilmesi ile hareket illüzyonu ya-
ratan küçük kitaptır. Sinemanın ortaya 
çıkmasında önemli rol oynayan flipbook, 
Almanya’da “daumenkino” (bk. paşpar-
mak sineması), Fransa’da “feuilletosco-
pe”, İngiltere’de “flick-book”, Amerika’da 
ise “flipbook” olarak bilinir.

fon Kompozisyonun arka planı.

font Yazı karakteri.

form Biçim.

format Biçim.

fotoğraf Görüntünün mercekler sistemi aracılığıyla 
film üzerine sonra da fotoğraf kâğıdına 
basım işlemiyle elde edilmesi.

fotomontaj Bir konu üzerindeki eksik bölümleri ta-
mamlamak veya daha çok konuyu bir 
araya toplamak için birkaç fotoğrafın bir-

SÖZLÜK
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leştirilmesi.

 G

grafik sanatlar Yapılan resimleri türlü baskı teknikleri 
ile çoğaltma sanatı.

gravür  Ağaç, taş veya metal bir levhanın oyula-
rak işlenmesi ve bunun bir yüzeye basıl-
ması tekniği. Bu teknikle yapılmış resim. 

gren Kâğıdın yüzeyinin pürüzlülük derece ve 
tipinin bir izlenimi.

grid Nesnel tasarım ögeli bir editörde canvas 
içerisinde tanımlanmış belirli aralıklarla gö-
züken ve görsel nesnelerin yerleştirilmesi 
işinde kolaylık sağlayan çizgi, segmentler 
bütünüdür.

 H

harf Şekil, sembol.

harf karakteri Grafik ürününde kullanılan harfin biçimi.

hologram Sinema/TV  Holografi işleminde, üç bo-
yutlu görüntüyü oluşturmak üzere gerekli 
bilgileri taşıyan resim. 

  İ

ideal Düşüncenin tasarlayabileceği bütün üs-
tün nitelikler.

illüstrasyon   Kitap resmi olarak da bilinir. Tezhip ve kitap 
bezemeden farklı olarak yazılı bir metnin 
anlamını genişletmek, ona açıklık getir-
mek ya da metni daha ilginç kılmak için 
kullanılan resim ya da oymabaskı. Fotoğ-
rafın bulunmasından önce güncel olayla-
rı belgelemek amacıyla da yaygın olarak 
kullanılmıştır.

illüstratör       Başlık, slogan ya da metin gibi sözel unsur-
ları görsel olarak betimleyen kişi.

illüzyon (galatıhis) Yanılsama. Gerçek bir nesnenin du-
yular üzerindeki izlenimlerinin yanlış de-
ğerlendirilmesi.

imge Zihinde tasarlanan ve gerçekleşmesi öz-
lenen şey, hayal, hülya. Genel görünüş, 
izlenim, imaj: “Efsanevi asi kız imgesine, 
bu imgenin kararlı ödünsüzlüğüne kavu-
şabilirdi.” -M. Mungan. 

insört Bir şeyi tanıtmayı amaçlayan tek sayfalık 
tanıtım malzemesi.

İnteraktif Etkileşimli.

 K

kavramsal Kavramla ilgili, kavram niteliğinde olan.

kırım Yapılan grafik ürününün tasarımında mat-
baada nereden katlanacağını veya kesi-

leceğini göstermek amaçlı çizgi.

kompozisyon Yapıtı oluşturan ögelerin belirli düzen  
bağlantıları içinde bir araya getirilmesidir.

kiosk Kabin içine gizlenmiş bir bilgisayarı dokun-
matik bir ekrandan oluşan tanıtım, bilgi-
lendirme, yönlendirme amaçlı kullanılan 
interaktif bir tanıtım ve hizmet terminalidir.

kontrast Karşıtlık.

kurumsal kimlik Bir şirketin kendisini temsil etme biçim-
lerinin bütününe kurumsal kimlik adı verilir. 
Şirketin kendisini temsil ederken nasıl algı-
lanacağına yön veren aktivitilerin tama-
mı ise kurumsal kimlik sürecidir. 

 L

leke Yüzeyin biçim formunda tek renkle boya-
narak örtülmüş parçası.

logo bk. amblem.

logogram İki harfin birleşerek oluşturduğu tipogra-
fik karakterlere verilen isim. Kelime ifade 
eden işaret.

                      M

marjin Sayfanın çevresinde kalan beyaz alan.

marka Resim veya harfle yapılan işaret. Bir tica-
ri malı, herhangi bir nesneyi tanıtmaya, 
benzerinden ayırmaya yarayan tescil 
edilmiş özel ad, kısaltma veya işaret.

mitoloji Efsane bilim. Efsanelerin tümünü içine 
alan ve onları sistematik bir biçimde ince-
leyen bilim dalı.

 N

nokta Tek vuruşta yapılan iz.

                      O

odak noktası  En önemli konu, can alıcı nokta.

optik Görme ile ilgili olan. 

oran-orantı Kompozisyon elemanlarının ve kendi için-
deki bölümlerinin birbirlerine olan büyük-
lük ve küçüklükleri.

orijinal Bir sanatsal ürünün doğrudan doğruya 
sanatçının elinden çıkmış hali. Özgün.

                      Ö                 

özgün Yalnız kendine özgü bir nitelik taşıyan, oriji-
nal. Nitelikleri bakımından benzerlerinden 
ayrı ve üstün olan. İlk örnek. Karşıtı; kopya. 
Başkalarını örnek tutmayıp yeni ve kişisel 
yapıt veren, yaratan (sanatçı), bu özelliği 
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taşıyan (yapıt).  

 P

parşömen kâğıt Yazı yazmak, resim yapmak için özel 
hazırlanan deri.

piksel Tüm sayısal görüntülerin en küçük parçası 
olan noktacıklara denir. 

piktogram Hiyeroglif ve benzeri yazı sistemlerinde bir 
kavramın karşılığı olarak kullanılan resim-
sel öge. 

pul                   Ön yüzeyi çeşitli renklerle basılmış resim, şe-
kil ve motiflerden oluşan, arka yüzeyi özel 
bir zamkla kaplı, etrafında dantel denilen, 
tırnakları olan bazen dantelsiz de  olabi-
len genellikle dikdörtgen, kare, yuvarlak 
az da olsa üçgen bazen de değişik şe-
killerde ve farklı ölçülerde olan postada 
para yerine sürümü bulunan değerli bir 
kâğıt.

punto Punto, baskı yazılarının genel ölçü biri-
midir. 1 punto, metrik sistemde yaklaşık 
0,376 mm.dir. Bir harfin yüksekliği milimet-
re olarak ölçülüp dörde bölünerek yakla-
şık punto değeri bulunabilir.

 R

render Render işilemi, 3B sahnelerdeki geomet-
ri, kaplama, ışık, animasyon ve zemin 
dokuları gibi tüm elemanları toparla-
mak ve tek kare ya da animasyonun 
seri görüntüleri olarak yönetmenin viz-
yonuna göre birleştirmek anlamını taşır.

renk Işığın cisme çarptıktan sonra yansıyarak  
görme duyumuz aracılığıyla beynimizde 
oluşturduğu etkiye renk denir.

resim Bir yüzey üzerine oluşturulmuş her tür iki 
boyutlu komposizyon.

ritim Sanat yapıtında yer alan ögelerin kendi 
aralarında oluşturdukları ardışık zaman ve 
mekân aralıklarının belirlediği düzen.

 S

sans-serif Düz harfler.

serif Harflerdeki tırnak.

sembol Simge. Duyularla ifade edilemeyen bir 
şeyi belirten somut nesne veya işaret, re-
miz, rumuz, timsal.

simetri İki veya daha çok şey arasında konum, 
biçim ve belirli bir eksene göre ölçü uy-
gunluğu, bakışım. Eksen olarak alınan bir 
doğrudan, benzer noktaları karşılıklı olarak 
aynı uzaklıkta bulunan iki benzer parça-
nın birbirine göre olan durumu, tenazur.

simge Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi be-
lirten somut nesne veya işaret, remiz, ru-
muz, timsal, sembol.

slogan Bir düşünceyi kolay hatırlanıp tekrarlana-
bilir bir biçimde ifade eden kısa, çarpıcı 
söz. 

stilizasyon Biçimleme.

storyboard Resimli taslak.

strüktür Yapı mühendisliği ve mimarlıkta “yapı” 
sözcüğünün yerine kullanılmasına karşın, 
öteki bilim ve sanat dallarında bünye, 
doku gibi anlamları da içermektedir. Türk-
çe bilim ve teknik dilinde strüktür, genelde 
yapının taşıyıcı sistemini belirtmektedir. 

sütun Gazete, dergi, kitap vb. yazılı ürünlerde, 
sayfanın yukarıdan aşağıya doğru ayrıl-
mış olduğu dar bölümlerden her biri, ko-
lon. Alt alta sıralanmış şeyler dizisi.

 Ş                   

şablon Yazı ya da belirli bir biçimi oluşturmak için 
hazırlanmış kalıp.

                       T

tasarım Bir tasarlama eylemi sonucunda elde edi-
len ve asıl yapıtın yapımı sırasında belirle-
yici olan proje, çizim, vb. ürünlerin tümü.

taslak Bir şeyi, bir sanat veya edebiyat eserini 
ana çizgileriyle, türlü bölümleriyle belirten 
ön çalışma, eskiz.

tipografi Basım sanatı. Basımda kullanılan her tür 
harf ve işaretin tasarlanma işi.

tram Matbacılıkta %1 - %99 değerleri arasında 
kalan, renklerin koyuluğunu ve açıklığı-
nı oluşturan değer. %100 en koyu (örnek 
siyah) % 0 en açık (örnek şeffaf) olarak 
gösterilebilir.

 Ü

üslup Anlatma, oluş, deyiş veya yapış biçimi, 
tarz. Bir sanatçıya, bir çağa veya bir 
ülkeye özgü teknik, renk, biçimlendirme 
ve söyleyiş özelliği, biçem, stil. 

                     

 V

vektörel Çözünürlükten bağımsız, her bir nesnenin 
matematiksel ifadelerle oluşturulduğu ve 
detay kaybetmeden  herhangi bir boyu-
ta yeniden ölçeklendirilebilen grafik türü-
dür.  
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ÖĞRENME ALANI: GRAFİK TASARIMIN TEMELLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARININ CEVAP ANAHTARLARI

1. ÜNİTE: GRAFİK TASARIM ÜRÜNLERİ
Çoktan Seçmeli 

1- C 5- D
2- E 6- B
3- B 7- A
4- D

Boşluk Doldurma 

8- amblem
9- basılı malzeme
10- marka

2. ÜNİTE: İLETİŞİM GRAFİĞİ
Çoktan Seçmeli 

1- C 6- D
2- B 7- D
3- C 
4- B 
5- E

Boşluk Doldurma 

8- afişler

1. ÜNİTE: DİJİTAL TASARIMA GİRİŞ

Çoktan Seçmeli 

1- D 6- B
2- E 7- C
3- D 8- B
4- E 
5- D

Boşluk Doldurma 

9- vektörel

2. ÜNİTE: DİJİTAL GRAFİK 
    RESİM ÇALIŞMALARI

Çoktan Seçmeli 

1- B 6- B
2- E 
3- C 
4- D 
5- E

Boşluk Doldurma 

 7- bitmap
 6- Mondrian
 8- tipografi

3. ÜNİTE: DİJİTAL TANITIM GRAFİĞİ

Çoktan Seçmeli 

1- D 6- C
2- C 7- E
3- A 
4- D 
5- B

Boşluk Doldurma 
  
 8- fotomontaj
 9- scanner 
     (tarayıcı),
10- iç mekân afişleri
      dış mekân afişleri

4. ÜNİTE: DİJİTAL ANİMASYON 
    İLLÜSTRASYON TEKNİĞİ

Çoktan Seçmeli 

1- C 5-E
2- D 6-B
3- B 7-A
4- C      8-C

ÖĞRENME ALANI: GRAFİK TASARIMIN TEKNİKLERİ








