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YAZAR NOTU
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, Medya ve İletişim Bölümü için
hazırlanan bu çalışma, “Grafik Tasarım Nedir?”, “Grafik Tasarımın Tarihi Süreç İçinde Gelişimi”,
“Grafik Tasarım Öğeleri ve İlkeleri”, “Tipografi”, “Grafik Şekillendirme Çalışmaları ve
Deneysellik”, “Görsel Algı ve Logo Tasarımı”, “Tasarım Süreci”, “Görsel Kimlik Tasarımı”,
“Yayın Grafiği”, “Ambalaj Tasarımı”, “Baskı Teknolojileri ve Format”, “Bilgilendirme Tasarımı”
ve “Grafik Arayüz Tasarımı” başlıkları kapsamında ve belli başlı uygulama alanları ile genel
hatlarıyla incelenmiştir. Kitabın oluşturulmasına verdikleri katkı için tüm yazarlara teşekkür
ederiz.
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1. GRAFİK TASARIM NEDİR?

12

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Genel olarak iletişim kavramının açıklandığı bu bölümde, iletişim kavramı grafik tasarım
süreciyle bağlantılı olduğu için ele alınmıştır. Konu içinde, iletişim kavramının tanımlanmasının
yanısıra iletişim süreci, bir mesajın oluşumu ve hedef kitleye ulaştırılması, kanal ve benzeri konu
başlıkları da açıklanmıştır. Konunun bu biçimde ele alınmasının ve konuya genel bir iletişim
tanımıyla başlanmasının nedeni grafik tasarım ürünlerinin de bir mesaj taşıyor olmalarıdır.
Devamında grafik tasarım ile iletişim süreci arasındaki ilişkinin açıklanmasının ardından grafik
tasarım sürecini de kapsayan görsel iletişim kavramı incelenmiştir. Bir bütünlük taşıması için,
iletişim, görsel iletişim kavramlarına yönelik yapılan açıklamaların ardından tasarım kavramı ele
alınmış ve temel olarak tasarım alanının hangi dallara ayrıldığı ve bu dalların neler olduğundan söz
edilmiştir. Son olarak ise tüm bu konu başlıklarına ilişkin yapılan açıklamaları grafik tasarım
kavramıyla ilgili açıklamalar izlemiştir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.İletişim nedir açıklayınız?
2.İletişim sürecindeki temel aşamalar nelerdir?
3.Kanal nedir?
4.Tasarımın bölümleri nelerdir?
5. Endüstri tasarımı nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

İletişimin tanımı

İletişim kavramının
önemini anlamak

Okuyarak ve araştırarak
geliştirilecektir.

İletişim süreci

İletişim sürecindeki temel
adımları anlamak

Okuyarak ve araştırarak
geliştirilecektir.

Tasarımın Dalları

Tasarımın hangi farklı
alanlara ayrıldığını
anlamak

Okuyarak ve araştırarak
geliştirilecektir.

İletişim ve grafik tasarım
ilişkisi

Grafik tasarım ve iletişim
arasındaki ilişkiyi anlamak

Okuyarak ve araştırarak
geliştirilecektir.

15

Anahtar Kavramlar
İletişim, Görsel İletişim, Tasarım, Grafik Tasarım, Çevre Tasarımı, Endüstri Tasarımı
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Giriş
İletişim, insanın hayatında çevresiyle ilişkisini sağlamaktadır. Günlük yaşantısı içinde insan
sürekli iletişim halindedir, ya kendisiyle iletişim kurulmakta ya da bir başkasıyla iletişim
kurmaktadır. Bu ilişki sonucunda günlük yaşamında çok fazla mesajla karşı karşıya kalmaktadır.
Bu mesajların her biri öne çıkmak, insan hafızasında yer sağlamak için diğerleriyle rekabet içine
girmektedir. Bu yarış içinde ancak diğerlerinden daha yaratıcı daha estetik olanlar akılda kalmakta,
diğerleri ise unutulup gitmektedir. Bu akılda kalan mesajların hazırlanmasında şüphesiz ki başarılı
grafik tasarım ürünlerinin etkisi büyüktür.
Bu bölümde öncelikle iletişim kavramı ele alınarak, kelime kökeni açıklanmıştır.
Devamında ise tasarımın ne olduğuna değinilmiş ve temel olarak tasarımın hangi dallara
ayrıldığına değinilmiştir. Son olarak ise iletişim ve grafik tasarım kavramları birlikte ele alınıp
açıklanmıştır.
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1.1. Görsel İletişim
İletişim insanoğlunun doğumundan ölümüne kadar geçen sürede çevresiyle ilişkisini
sağlayan en önemli unsurların başında gelmektedir. Çevresini anlayabilmesi anlamında iletişimin
hayati bir faaliyet olduğundan da söz edilebilir. İletişim faaliyeti için bireyin ya iletişim kuran ya
da kendisiyle iletişim kurulan kişi olması gerekir. İnsanın çevresinde olan biteni anlamak ve onları
anlatmak için iletişim kurmaya ihtiyacı vardır. İletişim sağlayan unsurlardan biri de kişinin
gördüğü şeyleri ya da işittiği sesleri anlamlandırarak karşı tarafa iletme eğilimidir.
İletişim sözcüğü, Latince kökenli “communication” sözcüğünün karşılığıdır. Ünsal Oskay
iletişimi söyle tanımlamaktadır. Birbirlerine ortamlardaki nesneler, olaylar, olgularla ilgili
değişimleri haber veren, bunlara ilişkin bilgilerini birbirlerine aktaran, aynı olgular, nesneler,
sorunlar karşısında benzer yaşam deneyimlerinden kaynaklanan, benzer duygular taşıyıp bunları
birbirine ifade eden insanların oluşturdukları topluluk ya da toplum yaşamı içinde gerçekleştirilen
tutum, yargı, düşünce, duygu bildirişimlerine iletişim denir (Oskay, 2011: s.9). Özelliği itibariyle
iletişim “gönderici” ve “alıcı” olarak adlandırılan iki insan ya da insan grubu arasında gerçekleşen
bir duygu, düşünce, davranış ve bilgi alış verişidir (Teker, 2009: 25).
İletişim sürecinin gerçekleşmesi için bazı temel öğelere ihtiyaç vardır. İletiyi ya da mesajı
oluşturan bir gönderici veya kaynak, mesajın ulaştığı bir hedef kitle ve gönderilen mesajın kendisi
olması gerekir. Süreç için bu üç öğe temel olarak kabul edilebilir. Ama bunların yanında mesajın
hedef kitleye ulaşmasını sağlayan bir iletişim aracı ve geri bildirimde iletişim sürecindeki diğer
unsurları oluştururlar.

Kaynak iletişimi başlatan unsurdur, hedef kitle üzerinde belirlediği etki doğrultusunda bir
içeriğe bağlı olarak harekete geçer. Kaynağın ileteceği mesaj grafik tasarım ürünler çerçevesi
içinde düşünüldüğünde hedef kitleye bir konu hakkında bilgi sunmak olabileceği gibi hedef kitlenin
görüş ve düşüncelerini değiştirmekte olabilir ya da sosyal sorumluluk gerektiren bir kampanya için
hedef kitlenin desteğini almaya da çalışabilir. Eğer reklamı ya da pazarlaması yapılan bir ürün ya
da hizmetten söz ediliyorsa kaynağın oluşturduğu mesaj hedef kitleyi harekete geçirecek nitelikte
olmalıdır. Onu ikna etmeli ve ürünü ya da hizmeti satın almasını sağlamalıdır.
Kaynağın hedef kitleye ileteceği mesajın bazı temel niteliklere sahip olması gerekmektedir.
Mesajın doğru, açık ve anlaşılır şekilde olması önemlidir. Açık ve anlaşılır olmayan mesaj yanlış
anlaşılmalara sebep olacağı için iletişim sürecinde aksamalar olacaktır. Grafik tasarım ürünlerinin
araç olarak kullanılmasıyla sağlanan bir iletişimde tasarımı oluştururken kurulacak olan estetik
kompozisyonun, yaratıcı bir fikrin yanında mesajın doğru şekilde veriliyor olması da iletişim
sürecinin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini sağlayacak etkenlerdendir.
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Kanal mesajın hedef kitleye iletildiği ortamdır. İletiyi kanal aracılığıyla aktarabilecek farklı
araçlar vardır (Fiske, 1996: 35). Günümüzde kitle iletişim araçları bu yolların başında gelmektedir.
Grafik tasarım çalışmalarında mesajın hangi kanal yoluyla izleyiciye daha kolay, daha hızlı ve
etkili iletileceği önem taşımaktadır. Kullanılacak iletişim ortamına göre mesajın içeriğinin
düzenlenmiş olması gerekmektedir.
Hedef kitle kaynağın oluşturduğu mesajı alan kişi ya da kişilerdir. Hedef kitlenin doğru olarak
seçilmesi mesajın istenilen etkiyi sağlaması adına gereklidir. Hedef kitlenin seçilmesinde yaş,
cinsiyet gibi demografik unsurların yanı sıra eğitim düzeyi, alışkanlıklar gibi başkaca etkenler de
rol almaktadır. Hedef kitlenin beğeni anlayışının bilinmesi, yaşam tarzı gibi özelliklerinin
belirlenmesi mesajın kitle üzerindeki etkisi konusunda olumlu rol oynayacaktır.
İletişim alanında ortaya çıkan bir sorun iletişim sürecinin doğru ve etkili bir şekilde
tamamlanmasıdır. İletişim sürecinde bu boyutun etkin ve yaratıcı bir şekilde kurgulanması başlı
başına bir ihtisas ve sanat dalıdır. Günümüzde iletim araçlarının sayısının ve türünün artması ve
artık herkesin kolay bir şekilde bu araçlara erişir olması iletişime olan ilgiyi de artırmaktadır. Bu
süreçte tasarım boyutuyla ilgilenen yeni bir meslekten de söz edilebilir; “İletişim tasarımcısı”.
İletişim tasarımı kendi içinde farklı uzmanlık alanı gerektiren birimlere de ayrılmıştır (Uçar, 2004:
16-17).
İletişim tasarım süreci ele alınan bir problemin çözümünde kendi içinde farklı birimlere de
sahiptir. Bu birimler farklı uzmanlık dallarına işaret etmektedir. Örnek verilecek olunursa
tasarımda kullanılan fotoğraf için fotoğrafçılık alanında uzman bir sanatçıya ihtiyaç vardır.
Günümüzde özellikle reklam çalışmalarında sıkılıkla fotoğraf kullanımı görülmektedir. Burada
sözü edilen fotoğraflar mutlaka birtakım işlemlerden geçtikten sonra kullanılmaktadırlar. Fotoğraf
işleme yazılımlarında fotoğraf kimi zaman kendi bağlamından koparılmakta ve apayrı bir şekle
bürünmektedir. Fotomontaj ya da fotoğrafik illüstrasyonlarla fotoğraftan yararlanılmaktadır.
Fotoğraf günümüzde tasarım çalışmalarında oldukça sık kullanılan bir öğe olarak yer
almaktadır. Gerek tasarımdaki yaratıcı fikrin ortaya konulmasında gerekse kompozisyonda yer alan
bir öğe olarak vazgeçilmez unsurlardan birini oluşturmaktadır. Tasarım çalışmalarında görev
alacak kişinin istenilen fotoğrafı çekebilecek teknik bilgiye ve estetik anlayışa sahip olması
gerekmektedir. Kullanılacak olan fotoğrafın tasarım içinde belirlenen ihtiyacı karşılıyor olması
tasarımın hedefi için önemlidir.
Tasarım çalışmalarında önemli bir yeri olan diğer uzmanlık alanı ise illüstrasyondur.
Tasarımda belirlenen kompozisyonda illüstrasyona ihtiyaç olması durumunda illüstrasyon
sanatçısı bu doğrultuda bir çizim hazırlamaktadır. Bu da özellikle çizime dayalı ayrı bir yetkinlik
gerektirmektedir. Çünkü istenilen illüstrasyonları mesajı verebilecek bir şekilde ortaya koymak
için iyi bir çizim yeteneğine sahip olan bir sanatçıya gereksinim vardır. Genel olarak
değerlendirildiğinde mesajların görselleştirilerek kodlanmasının alıcı üzerindeki etkileri
illüstrasyon çalışmalarının önemini ortaya koymaktadır. Bir tasarımdaki görsel unsurlar metinsel
unsurlara göre mesajı her zaman daha hızlı ilettikleri için çokça tercih dilen, kullanılan unsurlar
olarak düşünülebilir. Uzun metinler izleyicinin ya da okuyucunun içeriğe odaklanmasını
sınırlandırabilirken, tasarımdaki illüstrasyonlar, izleyici ya da okuyucu için konunun takibini
kolaylaştırarak, aynı zamanda içeriğin kavranmasında izleyici ve okuyucular için bir çekicilik
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unsuru oluşturabilmektedir. Böylece tasarım çalışması içeriğini kavramaya çalışanlar açısından
daha ilgi çekici olacaktır. Bazı grafik tasarım ürünlerinin sadece görsel öğelerden ibaret olduğu
görülebilir, bu durumda verilmek istenen mesaj çok daha hızlı ve anlaşılır bir şekilde hedef kitleyle
buluşmaktadır.
Daha öncede da söz edildiği üzere günümüzde görsel öğelerin kullanımının iletişim
içindeki oranı artmaktadır. Yazılı iletişimle birlikte görseller aracılığıyla kurulan, görsellere dayalı
iletişim öne çıkmıştır. Bu durumun ortaya çıkmasında kitle iletişim araçlarındaki dönüşümün etkisi
oldukça büyüktür. Teknolojinin gelişmesi kitle iletişim araçlarını da evrimleştirmiş, özellikle
sosyal medyanın yoğun olarak kullanıldığı günümüzde geleneksel araçlar yerlerini yenileriyle
değiştirmek durumunda kalmıştır. İletişim tasarımı kavramı iletişim ve tasarım kavramının birlikte
ele alındığı bir ismi temsil etmektedir. İletişim tasarımcısı özellikle yukarıda da söz edildiği üzere
teknolojik gelişmelerin artmasıyla birlikte tasarımın bu teknolojik gelişmelerin olanaklarının da
kullanılarak yapılmasını sağlar. İletişim tasarımcısı grafik tasarıma göre daha geniş bir alan
yelpazesine sahip olmalıdır. İletişim tasarımcı elindeki olanakları da kullanarak tasarladığı ürün ile
mesajı en kısa şekilde hedef kitleye ulaştırır.

1.2. Tasarımın Dalları
Tasarım kelimesinin birçok anlamı bulunmaktadır. Tasarım/Dizayn kelimesinin kökenlerine
bakıldığında kelimenin Latincede hem göstermek/belirtmek hem de çizmek anlamına gelen
“designare” kelimesinin bir türevi olduğu görülmektedir. İngilizcede ise kelime dizayn/tasarım
ismi bu ikili anlamı korumuştur. Kelimenin kullanıldığı yere bağlı olarak anlamı şu şekillerde ifade
edilebilir: Bir plan, proje, süreç veya bir eskiz, model, motif, tarz, görsel kompozisyon. Amaç
anlamında dizayn/tasarım bir hedef ve süreç ima ederken, çizim/grafik anlamında ise bir planın
bir eskiz, desen ya da görsel kompozisyon yoluyla tasvirini anlatmaktadır (De Mozota, 2005:s. 14).
Tasarlama eyleminde bir hedefin olması doğru sonuca ulaşmak için gereklidir. Bunun
yanında tasarımın olmazsa olmazlarından bir diğeri de bir planın olmasıdır. Tasarım süreci
yaratıcılığın ve zekanın üst seviyede olduğu ve karmaşık bir süreç gibi görünse de mutlaka bir plan
dahilinde süreç işleyecektir. Bununla birlikte tasarlama eylemini bir kalıp içine almak ve belirli
kurallara göre şekillendirmekte doğru değildir. Temelinde yaratıcılık yatan eylemlerde çok fazla
sınırın, kısıtlamaların bulunması süreci negatif olarak etkileyebilir.
Kelimenin kökeniyle ilgili yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere İngilizce
tasarım kelimesi hem gösterme anlamına hem de çizme anlamına sahiptir. Yale Üniversitesi
Tasarım Bölümü’nden Profesör Robert Gillam Scot tasarımın tanımlamasına yeni bir boyut
kazandırmıştır. “Ne zaman tanımlanmış bir amaç için bir şey yapıyorsak, o zaman tasarlıyoruz”
demiştir. Başka bir deyişle tasarım belirli bir amaç gözeten yaratıcı bir eylemdir (Ketenci ve Bilgili,
2006:s. 277).
Tasarım kavramının kafa karışıklığına neden olan yönü, tasarımın hem bir faaliyete hem de
bu faaliyetin ya da sürecin sonucuna gönderme yapabilmesidir (De Mozota, 2005:s. 14). Bu
nedenle tasarım kelimesi hem bir faaliyeti anlatırken aynı zamanda onun sonucunu da ifade eder.
Temel olarak uygulamalı tasarımı üç dala ayırmak mümkündür:
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-Çevre Tasarımı
-Grafik Tasarım
-Endüstri tasarımı
Çevre Tasarımı: Başta iç ve dış mekanlar olmak üzere peyzaj, bina gibi alanları kapsayan
şirketin kurumsalının mekanda da hissedilmesini sağlayan tasarımlardır. Bu tür tasımlar içine
ofisler, çalışma alanları, stantlar, bir firmada herkesin kullanımına açık alanlar gibi yerler girer. Bu
tür tasarımlarda en önemli özelliklerden biri yapılan tasarımın ihtiyaca cevap vermesidir.
Ergonomik olması, güvenlik anlamında sağlamlığı da istenilen diğer özellikler olarak söylenebilir.
Bu tasarım türü yenilenecek bir kurumun yeni yüzünün sunulmasında da önemli işlev görür.
Oluşacak olan algıda çevre tasarımı istenilen etkiyi vermeye katkı sağlayacaktır.
Grafik Tasarım: Grafik tasarım bir görsel iletişim sanatıdır (Ketenci ve Bilgili, 2006:s.
279) Grafik tasarımcı okunan ve izlenilen görüntülerin tasarımını yapan kişidir (Becer, 1999:s. 33).
Bu görüntülerin tasarımını yaparken estetik kaygı taşır ve mesajın doğru bir şekilde iletilmesinde
de sorumludur. Grafik tasarımın ilgi alanı oldukça geniştir, kitap, dergi tasarımından afiş, arayüz
tasarımına kadar oldukça uzun bir yelpazeye sahiptir. Özellikle günümüz dünyasında sosyal
medyanın da oldukça fazla kullanılmaya başlamasıyla birlikte grafik tasarımın ilgi alanının da
genişlediğini söyleyebiliriz. Sosyal medyada kullanılan bilgilendirmeye yönelik infografikler (bilgi
grafikleri) ya da yine günümüz insanının günlük yaşamında oldukça sık başvurduğu farklı türden
uygulamalarda grafik tasarıma ihtiyaç duyulmaktadır.
Bilgi tasarımı, grafik tasarımın en az bilinen türlerinden biridir, bu tasarımda verilmek
istenilen mesaj en etkili bir şekilde verilirken en az yere en çok bilgi sığdırılmaya çalışılır. Bu tür
tasarım biçimler, sayılar ya da coğrafi veriler sunar. Karar süreçleri ve belge akışlarını iyileştirmek
için şirketlerin kullandığı bir piktogram dili geliştirilmiştir (De Mozota, 2005:s. 22).
Mobil ortamlarda kullanılan uygulamaların ara yüzleri yine grafik tasarımcıya ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu yönüyle düşünüldüğünde aslında grafik tasarımında kendi içinde farklı
uzmanlık alanları gerektiren bölümlere sahip olduğu söylenebilir. Gazete sayfalarını tasarlayan bir
grafik tasarımcı ile mobil uygulamalar için ara yüz tasarımı yapan bir grafik tasarımcını
uzmanlıkları birbirinden farklıdır.
Endüstri tasarımı: Endüstriyel tasarım, ürün tasarımı gibi isimlerle de anılmaktadır.
Günlük yaşantımızda kullandığımız birçok ürün endüstri ürünleri tasarımcıları tarafından
tasarlanmaktadır. Bunlar mutfakta kullanılan araç gereçlerden, evde kullanılan masa, koltuk,
sandalye gibi eşyalara kadar uzanmaktadır. Bunların yanı sıra farklı ortamlarda kullanılan taşıma
araçlarının tasarımı da yine endüstri ürünleri tasarımının alanına girmektedir.
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Şili’li tasarımcı Sebastian Errazuriz tarafından tasarlanan ağaç dalları şeklinde kitaplık.
Endüstri ürünleri tasarımcısı hem tüketicinin ihtiyaç ve taleplerini hem de üreticinin
şartlarını göz önüne almak durumundadır. Bunların yanında yaratıcılık, işlevsellik, ergonomi,
teknik ve estetik özellikler, malzeme seçimi, üretim teknikleri ve maliyet gibi kriterleri de
düşünerek ürünleri tasarlar. Endüstriyel tasarım kavramı sanayi devrimiyle ortaya çıkmıştır. Bu
sebeple günümüzde yaygın olarak seri üretim ürünlerinin tasarımını ifade etmede kullanılmaktadır
(http://www.tasarimakademi.org/endustri-urunleri-tasarimi-nedir.html).
Endüstri tasarımı çok geniş bir yelpazeye sahiptir sadece halkın günlük yaşamında
kullandığı eşyaların tasarımını değil aynı zamanda bir fabrikada çalışan makinelerin tasarımı gibi
sanayiye yönelik tasarımları da kapsar. Kimi zamanda bu tasarım türü mevcut kullanılan bir ürünün
daha işlevsel olarak yeniden tasarlanmasıyla da ilgilidir.

1.3. Grafik Tasarım ve iletişim
Grafik tasarım iletişimle ilgili bir sanat olarak düşünülebilir. Temelinde bir afişin ya da bir
kitap kapağının işlevi iletişim de bulunmak olarak ele alınabilir. Dolayısıyla sözü edilen grafik
tasarım ürünlerini hepsinde karşı tarafa iletilecek bir mesaj vardır denilebilir. Grafik tasarım
ürünleri iletişim sürecindeki mesajı taşıyan araç işlevini görmektedirler. Mesajı oluşturan gönderici
hedef kitlesine ulaştırmak istediği bu mesajı kimi zaman bir afiş kimi zamanda bir sembol yoluyla
iletmektedir.
Grafik tasarım ürünleri mesajın karşı tarafa doğru ve estetik bir yolla iletilmesinde rol
oynarlar. Mesajın izleyiciye ya da okuyucuya doğru bir şekilde iletilmesi başlıca hedeflerden
birisidir. Bunun yanında iletilen mesaj eğer bir hizmeti anlatmak ya da bir ürünün satışını artırmak
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için kullanılıyorsa başka kaygılar da konuya dahil olmak durumundadır. Bir ürünü tanıtmak veya
hizmeti sunmak gibi pazarlamaya dönük bir bağlam düşünüldüğünde karşı tarafı ikna etmek en
önemli etkenlerin başında gelmektedir. Başka bir deyişle ürünün satışını artırmak üzere tasarlanan
grafik ürünlerinin temel hedefi müşteriyi ikna etmektir. Bunun için tasarımdaki yaratıcı fikirden
tasarımın estetik bir yolla iletilmesi gibi farklı etkenler sürecin içine girmektedir.
Grafik kelimesi; grafik tasarım, grafik sanatlar gibi diğer bazı kavramları da kendisiyle
birlikte getirmektedir. Her ne kadar farklı isimler olarak görülseler de bu kavramlar birbirine benzer
aşamalarda gerçekleştirilmektedir. Grafik tasarım bir görsel iletişim sanatıdır ve algılanan
nesnelerin görsel olarak renk ve şekillerle anlatımıdır (Arıkan, 2008:s.9). Bunun yanında grafik
tasarım algılanan nesnenin bir mesaj vermesini de sağlamaktadır. Bu mesajın hedeflenen izleyiciye
doğru bir şekilde iletilmesi asıl amaçlardan biridir, bu doğru şekilde iletilmenin tasarım açısından
estetik bir şekilde olması gerekmektedir.
Becer’e göre grafik tasarım, iletişim sağlayıcı mesajı doğru ve yalın bir biçimde yansıtma
işlevidir. Grafik tasarımın birinci görevi bir mesajı iletmek ya da bir ürünü ya da hizmeti
tanıtmaktır. Grafik tasarım terimi ilk defa 20. Yüzyılın ilk yarısında metal kalıplara oyularak
yazılan ve çizilen ve daha sonra çoğaltılmak üzere basılan görsel malzemeler için kullanılmıştır.
Günümüze değin teknoloji alanında yaşanan yenilikler grafik tasarımı da etkileyip dönüştürmüş ve
sadece basılı malzemelerin değil mobil cihazların arayüzlerinde kullanılan uygulamalardan
televizyonlarda kullanılan grafiklere kadar çok geniş bir alan grafik tasarımın içine dahil olmuştur
denilebilir (Becer, 1999:s. 33).
Tasarlamak birçok türüyle aslında bir problemin çözümü anlamına gelmektedir. Ne zaman
tasarıma dair bir düşünce ortaya konulursa bunun kökeninde aslında bir problemin olduğu
düşünülebilir. Konu grafik tasarım bağlamında ele alındığında ise aslında ortada bulunan bir
iletişim sorunun çözümü akla gelmektedir. Grafik tasarım ürünlerinin temel amacı iletişim ile ilgili
bir sorunu çözmek olarak ele alınabilir. Diğer görsel sanatlarda olduğu gibi grafik tasarımda
sorunların çözümünde onlara benzer bir dil kullanır. Tekniklerin kullanımından, kompozisyonun
düzenlenmesine kadar; örneğin fotoğraf ve resimde olduğu gibi grafik tasarımda da belirli
kuralların, ilkelerin geçerli olduğu ortadadır. Grafik tasarım ürününün ortaya konulmasında ayrıca
izleyicinin algısının da dikkate alınması gerekmektedir. Dolayısıyla algıyla ilgili süreçlerin de
tasarım sürecinde tasarımın özellikle anlaşılabilir olmasında rol aldığı söylenebilir. Basit bir
örnekle konu açıklanacak olursa koyu renkteki bir zemin üzerinde yine koyu renkte kullanılan bir
tipografik öğe ya da şekil o görselin algısını olumsuz etkileyecektir. Çünkü gözün şekli zeminden
ayırabilmesi için şekil ve zemin arasında %70 oranında bir zıtlığa ihtiyaç duyulmaktadır.
Dolayısıyla koyu zeminde açık şekil ya da tersi durum düşünüldüğünde bu durumun tasarımda
algının başarıya ulaşmasını sağlayan etken olduğu söylenebilir.
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Grafik tasarım ürünü iletişim sorunlarına getirdiği çözümde farklı yollara başvurabilir.
Ortada olan sorun farklı yöntemlerle analiz edilip hedef kitlenin özellikleri, kullanılacak olan
medyanın özellikleri, müşterinin istekleri gibi etkenlerde hesaplanıp ona göre bir çözüme ulaşılır.
Burada dikkat edilmesi gereken nokta tüm bu etkenlerle birlikte sorunun çözümünün açık ve net
bir şekilde cevaplanmış olmasıdır.
Yukarıdaki ifadelerden sonra tekrar grafik kavramı ele alınacak olunursa kavram, yazmak,
çizmek, çoğaltmak, gibi özgün tasarım ya da tasarımla tamamlanan eylemleri ifade etmektedir.
Tasarım; tasarımcının zihninde oluşturduğu ve yaratıcılık niteliği olan düşüncenin ilk hali olarak
açıklanabilir. Başka bir şekilde ifade edilecek olunursa yaratıcı eylem sonunda gerçeğe dönüşen
estetik çaba ve düzenlemedeki parçaların tutarlı bütünlük teşkil edecek biçimde toplanmasıdır
(Arıkan, 2008:s. 10). Grafik tasarım çalışmalarının en önemli özelliklerinden birisinin mesajın
doğru iletilmesi olduğu ifade edilmiştir fakat bununla birlikte estetik olması da başta gelen başka
bir özellik olarak düşünülebilir. Tasarımın estetik olmasının yollarından biriside şüphesizki tasarım
üzerindeki görsel unsurların belli bir hiyerarşi içinde ve tasarım ilkeleri doğrultusunda
düzenlenmesinden geçmektedir. Bu ilkeler dikkate alındığında tasarımın estetik yönü doğru bir
şekilde ortaya konulabilir.
Grafik tasarım ürünleri iletişim sürecinde doğrudan rol alan araçlardır. Grafik ürünlerle
kurulan iletişim sözlü iletişime göre daha kapsamlı ve doğru bir iletişim yöntemidir. Günümüzde
modern insanın hayatının her evresinde grafik ürünlerle kurulan bir iletişim söz konusudur. Yolda
yürürken görülen trafik levhalarından, bir alışveriş merkezindeki yön bildiren, yer gösteren uyarı
işaretlerine kadar hemen hemen hayatın her daim içinde bulunmaktadır. Grafik ürünleriyle kurulan
iletişimin açık ve anlaşılır olması en önemli kriterlerden birisidir. Bu da şu şekilde açıklanabilir az
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görsel kullanılarak olabildiğince çok bilginin verilmesi. Bu aynı zamanda grafik tasarımda
kompozisyonun sadeliğine de eşdeğer görülebilir.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulama soruları bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde genel olarak iletişim kavramının ele alınmasının ardından görsel iletişim, tasarımın
dallarından olan çevre, endüstri, grafik tasarımı konuları çeşitli örnekler üzerinden incelenerek,
grafik tasarımının iletişim sürecindeki yeri ve önemi konusu ele alınmıştır. Bu çerçevede konuya
ilişkin çeşitli tanımlamalar ve açıklamalar yapılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) İletişim sürecinin gerçekleşmesi için bazı temel öğelere ihtiyaç vardır. İletiyi ya da mesajı
oluşturan bir gönderici veya kaynak, mesajın ulaştığı bir ……….ve gönderilen mesajın
kendisi olması gerekir. Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek hangisidir?
a) Hedef kitle
b) Gürültü
c) İleti
d) Geribildirim
e) Kanal
2) Grafik tasarım ürünlerinin araç olarak kullanılmasıyla sağlanan bir …………………
oluştururken kurulacak olan estetik kompozisyonun, yaratıcı bir fikrin yanında mesajın
doğru şekilde veriliyor olması da iletişim sürecinin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini
sağlayacak etkenlerdendir.
Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek hangisidir?
a) Ortam
b) İletişim Tasarımı
c) İleti
d) Geribildirim
e) Düşünce
3) Temel olarak uygulamalı tasarım kaça ayrılmaktadır?
a)1
b)2
c)3
d)4
e)5
4) Bir tasarımdaki ………. unsurlar metinsel unsurlara göre mesajı her zaman daha hızlı
ilettikleri için çokça tercih edilen, kullanılan unsurlar olarak düşünülebilir.
Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek hangisidir?
a) Estetik
b) Çekici
c) Yaratıcı
d) Görsel
e) Sembolik
5) Tasarım/Dizayn kelimesi, kelimenin kullanıldığı yere bağlı olarak anlamı aşağıdaki
ifadelerden hangisiyle eşleşmemektedir?
a) Plan
b) Proje
c) Süreç
d) Motif
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e) Resim yazısı
6) Aşağıdakilerden hangileri grafik tasarımın ilgi alanına girmemektedir?
a)Kitap
b)Dergi Reklamı
c)Afiş
d) Banner
e) Radyo
7) Endüstriyel tasarım, ……….. gibi isimlerle de anılmaktadır.
Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek hangisidir?
a) Ürün tasarımı
b) Mutfak tasarımı
c) Koltuk Tasarımı
d) Araç-gereç tasarımı
e) Yat Tasarımı
8) Endüstri ürünleri tasarımcısı yaratıcılık, işlevsellik, ergonomi, teknik ve estetik özellikler,
malzeme seçimi, üretim teknikleri ve ……… gibi kriterleri de düşünerek ürünleri tasarlar.
Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek hangisidir?
a) Maliyet
b) Emek
c) Ürün malzemesinin yapısı
d) Tasarımcının eğitimi
e) Mevcut ekonomik koşullar
9) Grafik tasarımı terimi ilk defa ne zaman kullanılmıştır?
a) 18. Yüzyılın başında
b) 18. Yüzyılın sonunda
c) 19. Yüzyılın başında
d) 19. Yüzyılın ortasında
e) 20. Yüzyılın başında
10) Grafik ürünlerle kurulan iletişim ………… göre daha kapsamlı ve doğru bir iletişim
yöntemidir. Günümüzde modern insanın hayatının her evresinde grafik ürünlerle kurulan bir
iletişim söz konusudur.
Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek hangisidir?
a) Sözlü İletişime
b) Yazılı İletişime
c) Görsel İletişime
d) Görsel-İşitsel İletişime
e) Duyusal İletişime
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Cevaplar
1) a, 2) b, 3) c, 4) d, 5) e, 6) e, 7) a, 8) a, 9) e,10) a
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2. GRAFİK TASARIMIN TARİHİ SÜREÇ İÇİNDE GELİŞİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Grafik tasarımın tarihi sürecinin ele alındığı bölümde zamanla grafik tasarım alanında
meydana gelen gelişmeler incelenmiştir. Bölümün başında ilkçağlardan sanayi devrimine kadar
olan süreçte yazı ve grafik alanında yaşanan gelişmeler ele alınmış, mağara duvarı resimleri gibi
insanoğlunun sanat adına yaptığı ilk örneklerle konuya giriş yapılmıştır. Devamında ise sanayi
devriminin etkisi üzerinde durulmuştur sadece toplumsal yapıda değil bu sürecin grafik alanında
da köklü bir değişim yarattığına değinilmiştir. Sanayi devriminin ardından, ortaya çıkan sanat
akımlarının grafik tasarıma olan etkileri o akımları temsil eden sanatçılarla birlikte incelenmiştir.
Son olarak ise grafik tasarım alanında savaş sonrasında yaşanan gelişmeler ve Türkiye’de grafik
tasarımın özellikle Cumhuriyetin kuruluşundaki gelişimine değinilmiştir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.İlkçağlarda sanat adına ilk örnekler nelerdir?
2.Matbaanın icadının grafik tasarıma etkisi nasıl olmuştur?
3.Sanayi devrimi ile birlikte grafik tasarım ürünlerine olan ihtiyaçlar neden artış göstermiştir?
4.Uluslararası Tipografik Stil’in öne çıkan özellikleri nelerdir?
5.Cumhuriyetin kuruluş döneminde afiş sanatını ülkemize getiren tasarımcı kimdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

İlkçağlardan sanayi
devrimine grafik tasarım

Grafik tasarımda süreç
içindeki gelişim
öğrenilecektir

Okuyarak ve araştırarak
geliştirilecektir.

Matbaanın icadına grafik
tasarıma etkisi

Matbaanın icadına grafik
sanatında neden olduğu
değişimler konusunda bilgi
sahibi olunacaktır

Okuyarak ve araştırarak
geliştirilecektir.

Grafik tasarımı etkileyen
sanat akımları

Grafik tasarımı etkileyen
belli başlı sanat akımların
neler olduğu öğrenilecektir

Okuyarak ve araştırarak
geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar
Matbaanın İcadı, Sanat Akımları ve Grafik Tasarım, Türkiye’de Grafik Tasarımın Gelişimi.
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Giriş
Grafik tasarım sanatının tarihsel süreç içinde gelişimi bu bölümde ele alınacak konudur.
İnsanoğlunun mağara duvarlarına yaptığı ilk resimlerden matbaanın icadına ve sanayi devrimin
grafik tasarım üzerinde yarattığı etkilere, belli başlı gelişmelere bölümde değinilecektir.
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2.1. Grafik Tasarımın Dünya'daki gelişimi
2.1.1. İlkçağlardan sanayi devrimine, resim yazılardan grafiğe
İnsanlar ilk çağlardan itibaren çevreleriyle sürekli iletişim halindeydiler. Bu iletişim
yaşamlarını sürdürmelerindeki temel etkenlerden biridir. Çevreleriyle olan etkileşimleri diğer
insanlarla ve doğayla uyum içinde yaşamalarını gerektirmektedir. Çevreleriyle olan etkileşimleri
için kurdukları bu iletişimde çeşitli sembollerden yararlanmaktaydılar. Bu anlamda tarihte mağara
duvarlarına çizilmiş resimler insanlığın yazıya, çizime dair ilk örnekleri olarak kabul edilebilir. Bu
resimlerin tarihi çok eskiye dayanmaktadır. Güney Fransa da bulunan Lascaux mağarasındaki
mağara resimlerinin tarihleri M.Ö. 15000’li yıllara aittir.

Kaynak: https://www.ancient.eu/image/5589/
Lascaux mağarasındaki mağara resmi.

Bu dönemlere ait yine bir başka örnek ise İspanyadaki Altamira mağarasında bulunan boğa
ve bizon resimleridir. Bu resimler incelendiğinde bunların şaşırtıcı birer stilizasyon örneği olduğu
görülebilir. Günümüzde birçok kurumun logosu, amblemi bir bitkinin ya da bir hayvanın resminin
stilize edilmesiyle oluşturulmuştur. Bu tür stilizasyon örneklerine bakıldığında mağara
ressamlarının biçimleri yalınlaştırmadaki yetenekleri ortaya çıkar. Bu ilkel simgelere oldukça
benzeyen örnekler günümüzde de tasarlanıp uygulanmaktadır. Mağara dönemi sanatçısı ele aldığı
figürleri yalınlaştırırken, onun kimliğini ve canlılığını korumayı başarmıştır (Becer, 1999:s. 84).
Mağara duvarına resimler çizen ilk insanlar çizimde kullandığı malzemeleri de yine
doğadan elde ediyorlardı. Boya için madenlerden yararlanmış ve onları kullanmışlardır, elde
ettikleri boyaları mağara duvarlarına yine çeşitli hayvanların tüylerinden ya da kürklerinden elde
ettikleri fırçalarla boyuyorlardı. Mağara duvarlarına çizilmiş olan bu resimlerin hangi amaçla
yapıldığı günümüzde halen net olarak bilinmemektedir. İnsanın gördüklerini resmetmesi açısından
ilk örneklerdir bunlar. O dönem insanının bu resimlerle kendisinden birşeyler yansıttığı
söylenebilir.
Bu resimlerin çizilme amaçlarına yönelik olarak Philip Megg, kullanılan çizgi ve noktaların
bazen üst üste binmesinin güç adına oluşturulmuş sihirli işaretler olabileceğinden ya da bunların
tecrübesizlere avlanma konusunda bilgi vermek amacıyla çizilmiş olabileceğini söyler. Birçok
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mağarada hayvan çizimleri ile karşılaşılmaktadır bunun gerekçesi ne olursa olsun bu resimlerin
hayvanın kendisiyle doğrudan ya da dolaylı bir görsel ilişkiye sahip olduğu kesindir (Uçar, 2004:s.
19).
Görsel iletişimin sözel iletişimden farkı bu çağlardaki örneklerle ortaya çıkmaktadır. Sözel
iletişim zaman içinde kaybolup giderken bir belge niteliği taşıyan görsel iletişim örnekleri zamana
meydan okuyarak gelecek dönemlerde de etkisini sürdürerek kalıcı hale gelir. Kalıcılığı sağlayan
bu belge özelliği görsel iletişimi sözel iletişime göre öne çıkarmaktadır.
Yazı öncesi bu dönemlerde semboller kullanılarak iletişim kurulmaya çalışılıyordu. Her
zaman için gerçek figürler değil bu figürlerin soyutlaştırılarak kullanıldığı görülmüştür. İnsanlar
daha sonraları bu sembolleri yazıya dönüştürmeye başladılar. Bunların ilk örneklerinden biri
Mezopotamya uygarlıklarından olan Sümerlerin kullanmış olduğu çivi yazısıdır. Bu yazı türünde
yazılar simgelere dayanmaktadır.
Bu yazı türü çivi formuna benzer göstergeler taşıdığı için çivi yazısı olarak adlandırılmıştır.
İlk zamanlarda bu işaretler hem anlam hem de ses değerine sahip ideogramlardı. Dilin gelişmesiyle
birlikte, şekillerde olduğu gibi göstergelerin anlamlarında da farklılıklar oluştu (Faulmann, 2004:s.
65).
Tam olarak Sümerler tarafından geliştirildiği kesin olamasa da çivi yazısı tarihin dönüm
noktalarından biri olarak kabul edilir. Tarih olarak M.Ö. 3000'li yıllara denk gelmektedir. Bu yazı
sistemi daha sonraları başka uygarlıklarca da kullanılmış ve yayılmıştır. Babil, Asur, Med, Pers
medeniyetleri de çivi yazısını kullanmışlardır.
Simgelerin yazıya dönüştüğü bir başka uygarlık ise Eski Mısır uygarlığıdır. Hiyeroglif
Mısır'da kullanılmaya başlayan ve simgeleri resme dayalı bir yazı türüdür. Bu yazının genellikle
nesnelerin resimleri olduğu şekillere bakıldığında anlaşılmaktadır. Hiyeroglif, resim yazı olarakta
geçmektedir. Bu yazı türü Sümerlerin çivi yazısında olduğu gibi yaygınlaşıp başka medeniyetler
tarafından da kullanılmıştır. Bu yazının tarihi ise M.Ö. 3000'li yıllara kadar uzanmaktadır.
Hiyeroglifler ilk olarak taş yüzeylerde kullanılmış, yazının hatları taş üzerine kabartma
olarak oyulmuştur (Becer, 1999:s. 87). Hiyeroglif yazısı taşlara kazıldığı gibi daha esnek, daha
ince, daha elle tutulur bir araç olan papirüse de yazıyordu. Papirüs ise Nil delta ve vadisinin
bataklıklarında yetişen bir bitkiydi (Özkaral, 2015:s. 374).
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Kaynak: http://www.alfabesi.com/misir-alfabesi/
Mısır Hiyeroglif yazısı.

Hiyeroglifler sütünler halinde ya da satırlar halinde yazılırdı. Yazının yönü farklılık
gösterebilir, kimi zaman soldan sağa kimi zaman ise sağdan sola yazılır. Bunu belirleyen ise
genellikle mimari gereksinimlerdir. Yazı, sütunlarda ortadan başlar ve bakanın solunda kalan
sütunların üzerinde sağdan sola doğru, diğerlerinde ise soldan sağa doğru yer alır (Faulmann,
2004:s. 23).
Grafikle ilgili gelişmelerde önemli bir yeri olan kağıdın bulunuşu ise Çin de gerçekleşmiştir.
Çin'de yapılan arkeolojik kazılardan elde edilen bilgiler, bu ülkede kağıt yapımının en az 2000 yıl
öncelerine kadar uzandığını ortaya koymuştur (Poşul ve Görcelioğlu, 2004:s. 85). Grafik tasarımın
ve baskının gelişmesinde kağıt önemli bir rol oynamıştır. Kağıtla birlikte yazma kitaplar artmış ve
sonradan matbaanın da gelişmesiyle birlikte bilginin kitlelere ulaşım süreci hızlanmıştır denilebilir.
Matbaanın gelişmesiyle birlikte kağıda olan talepte artmıştır.
Resim kökenli yazılar Çin'de, Mısır hiyerogliflerinde ve özellikle ilk dönem medeniyetlerde
çokça kullanılmıştır. Bu medeniyetlerde yazılar gerçek hayattaki nesneleri çağrıştıracak şekilde
onlara benzetilerek kullanılıyorlardı. Hikaye anlatmanın kurgusu da bunun üzerine kurulmuştu
denilebilir.
Çin'de yazı için kullanılan malzemeler kaligrafi sanatının gelişmesinde de rol oynamıştır.
Bu sanat başka yerlerde de olmasına rağmen Çin'deki kadar belirgin bir üsluba sahip değildir.
Yazının özelliğinden dolayı hatlar belirli bir üsluba kavuşmuş ve sadeleşmiştir.
Kağıt, mürekkep ve fırça gibi malzemeler kaligrafi sanatçıları ve ressamların görsel olarak
anlatım olanaklarını geliştirmiştir. Bu üç aracın serbestçe kullanılmasıyla yazılı belge üretimi
giderek artmış böylece tarihsel olaylar ve efsaneler kayıt altına alınmaya başlanmıştır. Resim ve
kaligrafi Çin'de iki temel görsel anlatım biçimi olarak kullanılmıştır(Becer, 1999:s. 88).Çin
yazısının tarihi kesin olarak bilinmese de M.Ö. 3000'lerden başladığı söylenebilir. O dönemlerde
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fırçalar kap süslemelerinde kullanılmıştır. Mürekkep yine o dönemlerde hayvansal ve bitkisel
yağlardan elde edilmiş ve kullanılmıştır.
Çin'in insanlık tarihine bir başka katkısı ise baskı tekniğidir. Kalıp kullanılarak kumaşa baskı
yapma tekniği Çinliler tarafından geliştirilmiştir. Çinliler bu yöntemle daha sonraları yazıyı da
basmışlardır. Kumaş yerine kağıt kullanarak yazıyı bu şekilde basmışlardır.
Yazı ve Grafik tarihi için devrim niteliğindeki bir başka gelişme ise Fenikelilerin alfabeyi
icadı idi. Fenikeliler bugünkü Filistin, Lübnan topraklarında yaşayan ve denizcilikle uğraşan bir
halktır. Deniz ticareti yoluyla komşularıyla ticari ilişkiler geliştirmiş bir toplumdur. Fenikeliler bu
ticaret sayesinde diğer Akdeniz uygarlıklarında kullanılan yazıyı biliyorlardır. Çivi yazısı,
Hiyeroglifler hakkında bilgi sahibi idiler.
Fenikelilerin yarattığı sistem o güne kadar görülenlerden farklıydı. M.Ö. 1500'lü yıllarda
geliştirdikleri bu alfabede kavramları resimleştirerek yazı oluşturmak yerine sesleri tanımlayan
işaretler oluşturup bunlarla sözcükleri yazmaya başladılar. Fenike alfabesi 22 karakterden
oluşmaktaydı. Fenike yazısı sağdan sola doğru geliştirilmiş bir yazıdır çünkü duvara yazı yazılırken
çekiç sağ elde keski kalemi ise sol elde tutularak kabartma yapılmaya çalışılmıştır. Bu erken dönem
alfabesi aynı zamanda papirüslere fırça ya da kalem aracılığıyla da yazılmıştır (Meggs ve Purvis,
2012:s. 24).
Fenike alfabesinin geliştirilmesiyle birlikte o güne kadar kullanılan diğer yazı sistemlerine
göre anlaşılması ve öğrenilmesi daha kolay bir sistem ortaya çıkarılmış oldu. Bu durumda okur
yazarlığın artmasını kolaylaştırmış, bilginin sadece bir sınıfın elinde değil daha geniş kitlelere
ulaşmasını sağlamanın yolunu açmıştır.
Grafik tasarım alanında bir başka önemli gelişme ise 1450'de Alman Johann Gutenberg'in
matbaayı icadıdır. Gutenberg matbaayı geliştirirken Çinlilerin baskı sisteminden yararlanmıştır
fakat geliştirdiği sistem daha ileri bir yapıdır.
Gutenberg, metal yazıları kurşun alaşımlar kullanarak oluşturmayı ve bunlardan blok
kalıplar elde etmeyi denemiştir. Dönemine göre çok yüksek sayıda baskıya ulaşabiliyor, aynı
kalıpları tekrar tekrar kullanabiliyordu. Gutenberg daha öncesinden gelen tecrübelerine dayanarak
birim harflerin kullanımının tekrar kullanılırlıkla birlikte kitap üretim sürecini çok
hızlandırabileceğini keşfetti(Uçar, 2004:s. 100). Matbaanın icadından önce kitapların yazılması ve
çoğaltılması el yazımı ile gerçekleştiriliyordu, matbaanın bulunması bu sistemide değiştirmiştir, el
yazmasının yerini matbaa almıştır.
Matbaanın getirdiği en önemli değişim bilginin sınırlı sayıda insana ulaşması yerine çok
geniş bir kitleye ulaşmasının sağlanmış olmasıdır. Daha önce bilgiye ulaşımı kendi egemenliğinde
bulunduran toplum içindeki sınıflardan bu ayrıcalıkları alınmış, bilginin kitlelere ulaşmasının önü
açılmış olmuştur. Bu şekilde bilginin dağılımı ise dünyada bazı değişikliklere neden olmuştur
denilebilir. Rönesans ve reform gibi modernleşme hareketlerinin başlamasında matbaanın
gelişimiyle birlikte yeni düşüncelerin yayılmasının da payı olmuştur. Grafik tasarım içinde aynı
formun çoğaltılabilir olması büyük bir avantaj oluşturmuş ve bir mihenk taşı olmuştur. Matbaanın
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icadıyla birlikte grafik tasarım ürünleri çoğaltılarak bu ürünlerin daha geniş halk kitlelerine
ulaşması sağlanmıştır.
Gutenberg'den sonra Avrupa’da matbaaların sayısı hızla artmıştır. Matbaacılığın yayılması
Almanya da daha hızlı gerçekleşti. İtalya, Fransa, Hollanda ve İngiltere de matbaalar açıldı. 1450'li
yıllardan 1500'lü yıllara kadar Avrupa da 200'ü aşkın matbaanın kurulduğu bilinmektedir.
Matbaanın Amerika’daki gelişimi ise 17.yüzyılda tipografların gazeteyle kendilerine yeni bir
kazanç alanı bulmaları ile gelişmiştir. Bu dönemde matbaa kuran girişimciler kitabın yanında
gazetede basmakta ve onun redaksiyonunu üstlenmekteydiler (Ketenci ve Bilgili, 2006:s. 55-56).
Matbaa yoluyla basılan kitap sayısında büyük bir artış olmuştur. Bu nedenle okur yazar
sayısında da artış olmuştur. Daha önce elle yazılan kitapların yerini matbaada çokça basılabilen
kitaplar almıştır. Matbaanın devreye girmesiyle birlikte grafik tasarım için de önemli sayılabilecek
bir gösterge olan yazı tasarımında da gelişmeler yaşanmıştır. Farklı yazı tasarımcıları ortaya
çıkmıştır. Almanya’da, İtalya’da, Fransa’da yazı tasarımcıları matbaanın getirdiği teknolojik
gelişmeye uygun olarak kendi yazı tasarımlarını geliştirmişlerdir.
Rönesans’ın etkisi ile bulunan antik kalıntılar üzerindeki yazı karakterlerini inceleyen yazı
tasarımcıları Romen harf karakterlerinin netlik ve düzenliliğini yeniden bularak yeni Romen
karakterler üretmeye başlamışlardır (Dündar, 2005:s. 33). O dönemlerde bulunan bazı yazı
karakterleri uzun yıllar kullanılmışlardır. Garamond, Bodoni bunlara örnek olarak verilebilir. Bu
karakterlerin tasarımında daha öncede belirtildiği üzere matbaanın gelişiminin önemi büyüktür.

2.1.2. Sanayi devrimi sonrası grafik tasarım
Sanayi devriminin gerçekleşmesi aynı zamanda toplum yapısında da değişikliklere neden
olmuştur. Şehirlerdeki işgücünü karşılamak için kırsaldan şehirlere göç olmuş ve bu durumda
beraberinde bazı sorunları getirmiştir. Fazla mesai yapılması, çalışanların haklarının verilmemesi,
çalışma koşullarında bir standartlaşmanın olmaması gibi. Sanayi devriminin itici gücünü oluşturan
durum enerjinin kontrol edilmesi ve kullanılmaya başlanmasıdır. Bu özellikle buhar gücünün
makinalarda kullanılmaya başlamasıyla birlikte kendini göstermiştir.
Bu dönemde buhar gücünün etkisi basım alanında da görülmeye başlandı. Bu enerjinin
baskı için kullanılması diğer alanlarda olduğu gibi üretim sürecini hızlandırmıştır. Bu hızlı üretim
sonucunda bilimsel eserlerin basımı daha kolay ve hızlı yapılır hale gelmiş, bilgi birikiminin
artması kolaylaşmıştır. Makineleşmeyle birlikte kendini gösteren bir başka olguda bir alanda
uzmanlaşmadır. Üretim bandında birçok işi değil sadece bir işi yapan işçiler, çalışanlar oluşmaya
başlamıştır.
Sanayi devrimiyle teknolojik alanda yaşanan hızlı gelişmeler grafik tasarımı etkileyip
geliştirmiştir. Bununla birlikte Litografinin, fotoğrafın bulunuşu, dizgi makinasının gelişmesi gibi
ilerlemelerde grafik tasarımın önünü açan yenilikler olmuşlardır.
Grafik çizgi kavramı ilk olarak Almanya da ortaya çıkmıştır. 1898 yılından başlayarak Van
de Velde, Tropon'un tanıtma ilanından afişlere ve ambalajlara kadar kamçı hareketleri biçiminde
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dekoratif bir çizgi geliştirir. Daha sonra Berlin'de Lucian Bernhard, Manoli sigaraları için eskiz bir
grafik çizgi yaratır. Grafik tasarım dekoratif sanatlar devriminden doğacaktır (Weill, 2012:s. 11).

Kaynak: https://picclick.de/alte-Zigaretten-Blechdose-Manoli-Fantomo-Berlin-132707453573.html
Bernhard'ın Manoli sigaraları için tasarımı.

1796 yılında Senefelder tarafından bulunan Litografi yıldan yıla daha da ilerleyecektir.
Kağıt ucuzlamaya başlar. Resimlerin büyük ebatlarda üretilmesi kolaylaşır. Bu sayede kağıt
otomatik baskı aletlerini yetecek hale gelir (Weill, 2012:s. 12). Litografi, tasarımcılara geniş bir
özgürlük alanı sunmuştur. Tipografik baskı tekniğinin getirdiği sınırlara bağlı kalmadan bütün
görsel unsurları istedikleri biçim, konum ve renklerde kullanabilme imkanına kavuşmuşlardır. Bu
tarzda görsel imkanın sunulmuş olması üretilen tasarımlarda oldukça süslü bir dilin hakimiyet
kurmasına sebep olmuştur (Becer, 1999:s. 98).
19. yüzyılda grafik tasarım için önemli olan bir başka gelişme ise fotoğrafın icadıdır.
Fotoğraftan önce görsellerin tasarımı genellikle çizilerek gerçekleştiriliyordu, fotoğrafla birlikte bu
sürecin öncesine göre daha hızlandığı görülmektedir. Çizime yani resme göre fotoğrafın başka bir
avantajı ise gerçeği olduğu gibi yansıtmasıydı. Bu da fotoğrafın grafik alanında kullanılmasının
sebeplerinden birisi olarak görülebilir.

2.1.3. Sanat akımları ve Grafik Tasarım
Sanayi devrimi toplumları farklı açılardan etkilemiştir. Üretim biçiminin değişmesi,
teknolojik yeniliklerle birlikte toplumlar üzerinde de dönüşümler meydana gelmiştir. Kentleşme,
seri imalatın gelişmesiyle birlikte işçi hakları, insan hakları gibi konuların gündeme gelmesi, kitle
iletişim araçlarının ortaya çıkması ve güçlenmesi, savaşlar ve kitlesel hareketlerle toplumlarda
köklü değişimler yaratmıştır. Tüm bu gelişmeler yaşamdan beslenen sanatçıları, zanaatçıları ve
onların sanata olan bakış açılarını farklılaştırmıştır. Özellikle seri üretim ve teknolojik yeniliklerle
gündelik yaşama ait olan nesneler de sanata dahil olmaya başlamıştır. Sanayi ürünleri olan seri
üretim nesneler de sanatsal yapıtların malzemesi haline gelmiştir.
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Sanayi devriminin yarattığı bu değişimler kimi sanatçı ve zanaatçılar üzerinde kaygı
yaratmıştır. Bu kaygının başlıca nedeni seri üretim sürecine geçilmesiyle birlikte üretilen ürünlerin
estetik kalitesinin düşmeye başlamasıdır. Bu dönemde geleneksel yöntemlerle üretilen ve estetikle
işlevi harmanlayan ürünlere göre estetik yanı daha yetersiz sadece işlevi öne çıkaran ürünler
artmaya başlamıştır. Bu duruma sanatçıların bir kısmı tepki göstererek geleneksel yöntemlere
dayalı el işçiliğine dayanan üretimi ve estetik değerleri korumayı tercih etmişlerdir. Bu sanatçılar
ortaçağ anlayışına dayanarak sanatla el sanatları arasında bir birlik oluşturma çabasına girmişlerdir.
(Bektaş, 1992:s. 13).
Grafik tasarım gelişim süreci içinde farklı sanat akımları ile etkileşim içine girmiştir. Bu
akımların grafik tasarım üzerinde etkileri görülmüştür. Grafik tasarımla birlikte paralel bir gelişim
gösteren modern sanat akımları grafik tasarımın gelişimine de katkıda bulunmuşlardır. Bu
akımlardan bazıları şunlardır, Arts and Crafts, Art Nouveau, Kübizm, Füturizm, De Stijl, Bauhaus,
Art Deco, Dadaizm, Sürrealizm, Süprematizm, Konstrüktivizm.
Geleneksel değerleri temel alarak estetik bakış açısını korumayı hedefleyen “Arts and
Crafts” adlı akım İngiltere’de sanayi devriminin sanat ve tasarım alanları üzerindeki ticari
etkilerine karşı bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. William Morris bu akımın öncüleri arasında yer
almaktadır. Morris, kitlesel üretime karşı elle üretimi ve daha bireysel nitelikler taşıyan bir tasarım
anlayışını benimsemiştir. Bu akımın temel felsefesini ortaya koyanlardan biri olan yazar ve yayıncı
John Ruskin ise, Ortaçağın Gotik katedrallerinin tasarım anlayışına işaret ederek, sanayileşme
sürecinin sonucunda bireyin doğayla, estetikle kopan iletişimin yeniden sağlanması gerekliliği
üzerinde durmuştur (Becer, 1999:s.99). Diğer kesim ise gelişen sanayi, teknolojiyle birlikte
estetiğin de paralel olarak devam ettirebileceğini savunmuştur. Sanayi devriminin meydana
getirdiği yeniliklerle estetik işlevi birleştirmişlerdir. Bu ortam içerisinde teknolojinin gelişmesi,
kitle iletişimin ortaya çıkması çağdaş grafik tasarımın da gelişimi için gerekli koşulları sağlamıştır
(Bektaş, 1992:s.13).
El emeğine dayalı ürünleri yeniden canlandırmaya dayanan bu sanat akımı, sanatçıların
endüstriyel oluşumlara karşı birlik olmasını savunmuştur. Bu hareketin gelişmesinde zanaatçıların
ve sanatçıların etkisi büyük olmuştur. O dönemde ürün veren sanatçıların tekrar ortaçağda olduğu
gibi makinelerin değilde el emeğine dayalı ürünlerin ortaya çıkmasına olanak sağladılar.
Morris'in düşünceleri birçok akım için öncü olmuş, onlara temel oluşturmuştur. Özellikle
dekoratif özellikleri ile öne çıkan akımlar için geçerlidir. Bunlardan biriside Art Nouveau'dur.
Akım 1890-1910 yılları arasında devam etmiş ve etkisini göstermiştir. Grafik tasarımda afiş ve
illüstrasyon alanlarında başarılı örneklerin ortaya konulmasını sağlamıştır. Aynı zamanda grafik
tasarım dışında endüstri tasarımında, mimaride, mekan tasarımı ve iç mimaride de etkisini
göstermiştir.
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Kaynak: https://picclick.de/alte-Zigaretten-Blechdose-Manoli-Fantomo-Berlin-132707453573.html
Lautrec'in Moulin Rouge afişi.

Geleneksel anlayışa karşı çıkarak, yenilikçi bir düşünceyi savunan Art Nouveau,
modernliğe giden yolun ilk evresini başlatmıştır. Akımın özellikler, çiçek motifleri, organik
biçimler ve akıcı yuvarlak çizgilerdir. Akımda form ve çizgi doğadan kopyalanmamıştır, yeniden
yaratılmıştır ve bu durumda tasarım oluşumuna canlılık katmıştır. Akımın esin kaynakları arasında;
Kelt süslemeleri, rokoko stili, Arts and Crafts hareketi, Japon dekoratif tasarımı ve tahta kalıp
baskıları yer alır. Japon baskı sanatının Avrupa için farklı bir grafik geleneğine sahip olması bu
tarz sanatçılara yeni bir üslup geliştirmesine ve bunu Uzakdoğu ile olan ticaretin canlanmasıyla
Avrupa’ya taşınmalarına sebep olmuştur (Bektaş, 1992:s.18).
Art Nouveau akımı kimi ülkelerde farklı isimler almıştır. Örneğin Almanyada Jugendstil
(gençlik stili) adını almıştır. Viyanada ise Secession stili'nin Art Nouveau'ya benzer özellikleri
bulunmaktadır. Akımın öncüleri arasında Fransada, Hendri de Toulouse-Lautrec, Alphonso
Mucha, Jules Cheret gelir, İngilterede, Aubrey Beardsley, Almanyada Peter Behrens olarak
söylenebilir.
Fransa’da Lautrec'in afişleri, afiş sanatı için bir dönüm nokrası olmuştur. Lautrec
afişlerinde illüstratif bir tarz benimsemiştir. Afişleri afiş tasarımı için bir kriter halini almıştır.
Lautrec çalışmalarında oluşturduğu kompozisyonlarda tipografi ve diğer görsel öğeleri bir
bütünlük içinde sunmayı başarmıştır.
Grafik Tasarımı etkileyen diğer akımlardan biri de Kübizm'dir. Resim sanatının 400 yıllık
Rönesans geleneğini yıkan Kübizm doğadan bağımsız bir sanat kavramı yaratarak yeni bir sanatsal
gelenek ve görme biçimi başlatmıştır. Bu akımda sanatçı karşısında bulunan nesneyi tek bir bakış
açısından ele almadan, nesne hakkında ne biliyorsa onun analizini yaparak konuyu aynı zamanda
birçok bakış açısından göründüğü farklı gerçekleri içinde yansıtıyordu. Akımın öncülerinin başında
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Pablo Picasso gelmektedir. Picasso ressamın doğayı küre, koni, silindir gibi farklı geometrik
formalara indirgeyip analiz etmesi gerektiğini düşünüyordu (Bektaş, 1992:s.41)
Kübizmin modern sanata belki de en büyük katkısı kolaj tekniği olmuştur. Kübist sanatçılar
çalışmalarında çevrelerinde bulunan kağıt parçalarını kullanmışlardır. Kolaj tekniği işlenen
konudan bağımsız olarak çalışmada daha serbest bir düzenleme yapabilmeyi olanaklı kılmıştır.
Grafik tasarım sanatçılarınında sonraki yıllarda kübizmden etkilenerek yaptıkları çalışmalar
olmuştur. Özellikle Kübizm'in, formları indirgemeci özelliğinin bunda etkili olduğu söylenebilir.
Füturizm’i, İtalyan şair Filippo Marinetti bilim ve endüstri toplumunun yeni gerçekleri
karşısında tüm sanatların düşünce ve biçimlerini yeniden gözden geçirmek üzere kurmuştu. Akımın
manifestosunda feminizm ve ahlakçılık kötüleniyor, savaş heyecanı, makina çağı, hız, modern
yaşam yüceltiliyordu. Akım hernekadar bir yazın hareketi olarak başlamış olsa da görsel sanatçılar
tarafından da uyarlanmıştır (Bektaş, 1992:s.43)
Fütürizm edebiyat alanında başlamış olsa da diğer görsel sanat dallarında da yayılmıştır.
Resim, grafik, heykel, mimari gibi sanat dallarında da etkisini göstermiştir. Fütüristlerin
benimsedikleri sanat anlayışı daha sonra gelen akımlarıda etkilemiştir.
De Stijl (Neoplastiszm) akımı 1917 yılında Hollanda da doğmuştur. Akımın kurucusu Theo
Van Doesberg'dir. Akımın kullandığı geometrik formlarda eğrisel, dairesel çizgiler yerine birbirini
kesen yatay ve dikey çizgiler kullanılmıştır. Bunu yanında akımın renk kullanımında da kuralar
bulunmaktadır. Daha çok temel renkleri kullandıkları görülmektedir. Bunlar ise kırmızı, mavi ve
sarıdır.
De Stijl Öznelciliğe karşı çıkmaktaydı, bu nedenle duyguya hitap edebilecek olan yuvarlak,
diyagonal çizgiler dışlanıyordu, evrensel uyumu tanımlamak üzere duygusal abartmalara yer
vermeyen öğeler aranmaktaydı (Bektaş, 1992:s.66)
Konstrüktivizm birinci dünya savaşı döneminde Rusya da doğmuştur. Rusya savaş dönemi
ve devrimle birlikte zor bir dönemim içinden geçerken bu dönemim yansımaları sanat alanında da
kendini göstermiştir. Akımın özellikle etkili olduğu dönem Ekim devrimi sonrasıdır. Akım özünde
biçimi belirleyen işlevdir düşüncesiyle şekillenmiştir (Antmen, 2009: s.104) Akımın öncüleri
Aleksandr Rodchenko, Vladimir Tatlin, El Lisstizky gibi sanatçılardır. Akım sanat için sanat
fikrine karşı çıkıyordu, sanatın temsili olmasından çok kullanışlı olmasını benimsemişlerdir ve
kendilerini toplumun hizmetine adamışlardır.
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Kaynak: https://www.widewalls.ch/russian-constructivism/
Rodchenko'nun bir afiş çalışması.

Akımın öncülerinden Rodchenko Sovyet devriminin başında kendini bir ressamdan
bambaşka birşeye; inşaatçıya, mühendise dönüştürdü. Rodchenko yeni teknoloji ve daha geniş bir
üretim gücüne sahip kitlesel üretim yöntemlerini kullanışlılık ve ekonomi gibi devrimsel
kavramlarla kullandı bunun yanında grafik tasarımı toplumun esas kuvveti olacak şekilde
benimsedi (Armstrong, 2012: s.22)
Konstrüktivizmin görsel anlamda öne çıkan özellikleri arasında geometrik formlara sahip
ve tırnaksız harf şekilleri, çapraz ve açılı kompozisyonlar, düz renkler kullanılması yer almaktadır.
Yapılan çalışmalarda soyut kullanımlar olmakla birlikte grafik tasarım ürünün karşıladığı temel
ihtiyaç olan iletişime de yanıt verdikleri, onu karşıladıkları görülmektedir. Resim, heykel, grafik
tasarım gibi sanat dallarında etkili olmuştur akım.

2.1.4. II. Dünya savaşı sonrasında Grafik Tasarım
II.Dünya savaşından sonra da farklı sanat hareketlerinin gelişimi görülmektedir. Bu sanat
hareketleri modern sanat hareketleri olarak isimlendirililebilirler ve etkisi diğer sanat dallarında
olduğu gibi grafik tasarım üzerinde de görülmüştür. Bunların yanında teknoloji alanındaki hızlı
gelişmeler grafik tasarım sanatında köklü değişikliklere neden olmuştur denilebilir. Hem grafik
tasarım hem de onunla bağlantılı olarak baskı alanında teknolojinin etkisiyle pek çok değişiklik
yaşanmıştır. Daha önceden geleneksel yöntemlerle yapılan birçok işin yerini özellikle 1980'lerden
itibaren bilgisayarlar almaya başlamıştır. Bu değişim özellikle hız konusunda büyük bir gelişme
olarak görülebilir.
1950'li yıllarda İsviçre’de gelişen Uluslararası Tipografik stil tasarıma yön vermiştir.
Tırnaksız yazı karakterleri kullanılıyor, asimetrik bir tasarım anlayışı benimseniyordu. Yazılar sağa
ya da sola bloklanıyordu, propaganda afişlerinde olduğu gibi abartılı bir üslup kullanmak yerine
daha tarafsız ve bilimsel bir tasarım anlayışı uygulanıyordu.
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Bu akımın en öneli temsilcileri Ernst Keller, Max Bill, Theo Ballmer, Max Huber, Josef MüllerBrockmann'dır. Akım çok sayıda tırnaksız yazı karakterinin doğuşuna da zemin hazırlamıştır
(Becer, 1999: s.105).
Amerika’ya modern sanatı getirenler Avrupa'nın politik ortamından kaçan sanatçılar
olmuştur. New York kültür merkezi olmasıyla birlikte grafik tasarım sanatında da ön çıkan
şehirlerden birisi olmuştur. Avrupa’dan gelen sanatçıların oradaki köklerine ilaveten Amerika’da
sanat anlayışına yeni eklemeler yapıldı. Avrupa tasarımı teorik ve yapısal bir şekle sahipti buna
karşın Amerika’da gelişen tasarım anlayışı ise daha sezgisel, faydacı ve teklifsiz bir yaklaşım
içindeydi. Amerikan düşünce şeklinden gelen en büyük özellik bilginin doğrudan ve açık bir
şekilde sunulması ve fikirlerin serbestçe ifade edilmesiydi (Bektaş, 1992:s.139)
1900'lerin ortalarında Amerika’da büyük bir gelişim gösteren grafik tasarımda buraya özgü
olma durumu giderek bütün dünyada bilinir olmuştur. İletişim teknolojisindeki gelişmelerinde
etkisiyle birlikte uluslararası anlamda önem taşıyan fikirler dünyanın her tarafına yayılma imkanı
bulmuştur. Bu da herhangi bir ülkedeki grafik tasarım anlayışının başka biryerde de kullanılmasına
olanak sağlamıştır.
Modernizme ve modernist estetik anlayışına bir tepki olarak gelişen Pop art, popüler kültür
ürünlerini tanımlamak için kullanılmıştır. Modern hayat şartlarında doğada bulunduğu yeri
kaybeden insan aynı zamanda toplumsal yapıya ait uyum duygusunuda yitirmiştir. Pop sanatının
ortaya çıkışındaki etkenlerden birisi Amerikan seri üretim yöntemlerinde ortaya çıkan artıştır. Bu
akımın ortaya çıkmasına etkide bulunan başkaca faktörler arasında kitle iletişim ve tüm haberleşme
teknolojilerindeki yaygınlaşmadır (Türkmenoğlu, 2007: s.96).
Akım savaş sonrasında 1950'li yıllarda ortaya çıkmıştır. İngiltere ve ABD'de Andhy Warol,
Richard Hamilton gibi öncüleri bulunmaktadır. Ayrıca Robert Rauschenberg, Jasper Johns, Claes
Oldenburg de diğer temsilcileri olarak sayılabilir. Akım sanatçıları kendi içinden beslendikleri
kültürü kullanıyorlardı eserlerinde. Bunun yanında günlük yaşama ve sıradan objelerede sanat
eserleri içinde yer vermişlerdir.

2.2. Grafik tasarımın Türkiye’deki gelişimi
Türkiye’de grafik tasarım sanatında modern anlamdaki çalışmalar Cumhuriyetin ilk
yıllarında başlamıştır. Cumhuriyetin bu ilk yıllarında Avrupa’da eğitim alıp Türkiye'ye dönen
sanatçılardan birisi olan İhap Hulusi Görey'in adı öne çıkar. İhap Hulusi Cumhuriyet dönemindeki
afiş çalışmaları ile öne çıkmıştır ve ülkedeki pek çok köklü kurumun kurumsal kimlik çalışmasını
yapmıştır denilebilir. Milli Piyango, Tekel gibi kurumların bunun yanında Ziraat Bankası, Türkiye
İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, Türk Ticaret Bankası, Sümerbank, Emlak Bankası gibi birçok
bankanında grafik tasarım çalışmalarını yapmıştır. Hulusi bu çalışmalarıyla aynı zamanda genç
Cumhuriyetin görsel kimliğinin oluşturulmasında büyük bir katkı sağlamış olacaktır.
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Kaynak: http://ihaphulusigorey.gen.tr/eserler.html
İhap Hulusi'nin bir çalışması.

Afiş sanatı Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye'ye girmiştir ve İhap Hulusi bu alanda
Türkiye'deki öncü sanatçıdır. Cumhuriyetin ilk yıllarının kısıtlı teknolojik imkanlarına rağmen
Hulusi
başarılı,
yaratıcı
ve
dikkat
çeken
çalışmalar
ortaya
koymuştur
(http://ihaphulusigorey.gen.tr/biyografi.html) Cumhuriyet döneminin bu ilk yıllarındaki afişler
aynı zamanda bir ulus bilincinin oluşmasına da katkı vermiştir denilebilir. Yapılan birçok
uygulamanın halk tarafından öğrenilmesi, bilinmesi için Afiş sanatı kullanılmıştır.
İhap Hulusi dışında Cumhuriyet döneminde ve devamında Kenan Temizan, Münih Fehim,
Atıf Tuna, Kenan Ramiz Gökçe, Sait Maden, Mengü Ertel, Yurdaer Altıntaş, Bülent Erkmen,
Mesut Manioğlu ve birçok grafik tasarım sanatçısı bulunmaktadır.
Kenan Temizan yurtdışında eğitim görmüş ve yurtdışında kaldığı süre filmler için afiş
tasarlamıştır. Türkiye'ye döndükten sonra kitap kapağı, afiş gibi çalışmalarla çağdaş bir grafik
üslup ortaya koymuştur. Yurtdışında eğitim gören İhap Hulusi ve Kenan Temizan'ın eserlerinde
burada aldıkları eğitimin etkisi de görülür.
Türkiye’de grafik tasarım eğitimine ilk defa 1933 yılında Güzel Sanatlar Akademisinde
açılan afiş atölyesi ile başlanmıştır. Güzel sanatlar akademisine bir alternatif olarak 1957 yılında
İstanbul da Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu açılmıştır. Bu okulun amacı endüstriyel
sanatlar ve tasarım alanında öğrenim almış uzmanlar yetiştirmek olmuştur. Okulun kuruluşunda
birçok Alman öğretim üyesi de görev almıştır. Okulda Türkiye’deki ihtiyaçlar temelinde grafik, iç
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mimari, tekstil, seramik ve dekoratif resim olmak üzere farklı alanlarda eğitim ve öğretim
yapılmıştır (Becer, 1999:s.99).
Türkiye’nin sanayileşme alanındaki ilerlemelerinin grafik tasarıma da etkisi olmuştur.
1940’lı yıllarda ülkedeki ilk reklamcılardan olan Eli Acıman ve arkadaşları Faal reklam ajansını
kurmuşlar ve ürün tanıtımları yapmışlardır. Daha sonra Vehbi Koç’la tanışmışlar ve Koç’un reklam
işlerini yapmaya başlamışlardır.
1951 yılında Kenan Temizan Nato’nun açtığı uluslararası Afiş tasarım yarışmasında
üçüncülük ödülü almıştır. 1950’li yıllarda Fikret Akgün, Mesut Manisalıoğlu, Selçuk Önal gibi
isimler grafik sanatındaki çalışmalarıyla bilinen sanatçılardır.
1960’lı yıllar Türkiye’nin dışa açıldığı yıllar olmuştur, yurtdışından gelen yabancı
sermayeyle birlikte dergi ve gazete reklamlarında artış olmuş ve yayıncılık faaliyetleri hız
kazanmıştır. Basım yayın alanındaki teknolojik gelişmelerin de etkisiyle grafik tasarım ürünlerinin
baskı niteliğinde de artış görülmüştür. Bu durumun gelişmesinde Basın İlan kurumunun kurulmuş
olmasının da etkisi bulunmaktadır. Reklamcılık faaliyetleri hız kazanmıştır.
1970’li yıllara gelindiğinde ise televizyon yayıncılığının etkisi görülmeye başlanmıştır.
Televizyon yayınları aynı zamanda grafik tasarım sektörünü de etkileyen reklamcılığın gelişim
gösterdiği bir etki yaratmıştır. Reklam ajanslarının sayılarının artması, çalışmaların tek kişiyle
değil ekip ile birlikte yapılması bu alanda profesyonelliği getirmiştir.
Sadık Karamustafa’ya göre Türk grafik tasarımı 1970 ile 1990‘lı yıllar arasında kendini
ispatlama dönemi geçirmektedir. Benzer bir ifadeyi aynı dönemde reklamcılık içinde kullanmak
mümkündür çünkü reklamcılık grafik tasarımın en büyük müşterisi konumundadır. Reklamcı
Stephen Baker’da 1986 yılında benzer ifadelerle “Türkiye’de reklamcılık henüz kendini ispat etmiş
değil yorumunda bulunmuştur ve reklamcı kadar reklamverenin de eğitilmesi gerektiğine
değinmiştir (Akdenizli, 2008: s.101).
1980’li yıllara gelindiğinde ise teknoloji alanındaki gelişmelerin ilerlemelerin etkisi grafik
tasarım alanında da görülmeye başlanmıştır. Bilgisayarın grafik tasarım alanında kullanılmaya
başlanması bu alanda üretim süreci üzerinde hızlandırıcı bir etkide bulunmuştur. 80’li yıllarda bir
başka gelişme ise yabancı ortaklı reklam ajanslarının sayısındaki artış olmuştur. Yerli reklam
ajansları uluslararası reklam ajansları ile ortaklık kurmaya başlamışlardır. Birçok uluslararası
marka yurtdışında tasarlanmış çalışmalarını yerel tüketiciye sunma aşamasındaki uyum için yerel
ajanslarla işbirliği oluşturdu.
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Kaynak: http://bek.com.tr/
Bülent Erkmen’in bir çalışması

90’lı yıllarda yabancı reklam şirketlerinin ülkeye girişinden sonra yerli ajans sahipleri
ajanslarını satarak butik tipli ajanslar kurmuş ve bu ajanslarda yabancı ortaklarından edindikleri
bilgi ve tecrübe sayesinde sektörde başarı elde etmişlerdir (Doğan, 2018: s.110). Bilgisayarın
kullanımındaki yetkinliğin

ilk yıllarına göre 90’lı yıllarda, daha üst düzeyde olduğu göze

çarpmaktadır. Amblem ve logolar, siyah-beyazın ve katı geometrik formların kısıtlayıcılığından
kurtulmuş; baskı teknolojilerindeki gelişime paralel olarak fotoğraf kullanımı artmış, fontlarda
çeşitlilik çoğalırken yazı blokları, beyaz alana daha çok önem atfedilerek kullanılmaya
başlanmıştır. İllüstrasyonların kullanımı azalsa dahi, sanatsal yetkinliğin belirleyiciliği devam
etmiştir (Akdenizli, 2008: s.110).
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Bu yılların ve günümüzün önde gelen grafik tasarımcıları arasında birçok ismi saymak
mümkündür. Bülent Erkmen, Sadık Karamustafa, Ayşegül İzer, Emrah Yücel, Savaş Çekiç, Necati
Abacı, Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Namık Kemal Sarıkavak, Selahattin Ganiz, Sait Maden, Emre
Senan, Geray Gençer, Ethem Onur Bilgiç gibi isimler sayılabilir.
2000’li yıllara gelindiğinde teknolojik gelişmelerin çok hızlı seyrettiği görülmektedir.
Grafik tasarım alanındaki gelişmelerde bu teknolojik gelişmelerden etkilenmekte ve grafik tasarım,
teknolojiyle bütünleşmiş bir yapıya bürünmektedir. Bilgisayarın olmadığı dönemlerde elde yapılan
birçok iş artık bilgisayarda yapılır hale gelmiştir. Kullanılan grafik yazılımlar aracılığıyla grafik
tasarım ürünleri tamamen sayısal ortamda hazırlanır olmuştur. Sayısal ortamın getirdiği birçok
fayda bulunmaktadır, çalışmanın revize edilmesi gibi. Bu durumda süreci hızlandırmaktadır.
Cintiqlerin ve Grafik çizim tabletlerinin kullanılmaya başlanması ile birlikte özellikle illüstrasyon
alanında büyük kolaylıklar ve hız sağlanmıştır. Sanatçıların birçoğu çalışmasını doğrudan
bilgisayarda hazırlamaya başlamıştır.
Bu yıllarda eğitim alanında da önceki yıllara göre büyük gelişmeler olmuştur. Özellikle
Vakıf üniversitelerinin kurulması ile birlikte çok sayıda grafik tasarım ile ilgili bölüm açılmıştır.
Tasarım alanında eğitim veren kurum sayısı önceki yıllara göre artırmıştır fakat aynı şeyi bu
eğitimin kalitesi için söylemek mümkün değildir. Özellikle Vakıf üniversitelerinde grafik ve
benzeri bölümlere öğrenci alımında yapılan sınavların yeteri derecede yeteneği ölçmeye
dayanmaması sorunlar başında gelmektedir. Eğitimde özellikle bilgisayarın tamamen alana hakim
olması da buradaki etkenlerden birisi olarak görülebilir.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulama soruları bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde tarihsel süreç içinde grafik tasarımın gelişimi ele alınmıştır. İlkçağlardan
günümüze grafik sanatın gelişimine etki eden olaylar incelenmiştir. Bu gelişim sürecinde sadece
grafik tasarım değil aynı zamanda tipografinin gelişimi ve değişimi de ele alınmıştır. Teknolojinin
grafik tasarım üzerinde yarattığı etkilerin neler olduğu özellikle matbaanın icadından sonra sürecin
nasıl bir değişime uğradığı üzerinde durulmuştur. Sanayi devrimiyle ortaya çıkan ihtiyaçlar
doğrultusunda günümüzde de bildiğimiz anlamıyla modern grafik tasarım ürünleri ortaya çıkmıştır.
Grafik tasarım gelişim süreci içinde farklı sanat akımları ile etkileşim içine girmiştir. Bu akımların
grafik tasarım üzerinde etkileri görülmüştür. Grafik tasarımla birlikte paralel bir gelişim gösteren
modern sanat akımları grafik tasarımın gelişimine de katkıda bulunmuşlardır. Bölümde son olarak
savaştan sonra grafik tasarım alanında yaşanılan gelişmeler ve Türkiye de özellikle cumhuriyetin
kurulmasıyla birlikte grafik tasarım alanındaki gelişmeler incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1) İnsanoğlunun çizdiği ilk resimler aşağıdaki mağaralardan hangisinde vardır?
a) İnsuyu b) Zonex c) Phraya Nakhon d) Lascaux e) Damlataş
2) Sümerlerin kullandığı yazıya ne ad verilir?
a) Hiyeroglif b) Çivi yazısı c) Romen d) Papirüs e) Resim yazı
3) Sanayi devrimi ile birlikte yaşanan gelişmelerden olmayan hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Toplum yapısının değişmesi
Kırsaldan şehre göç
Fenikelilerin alfabeyi icat etmesi
Buhar gücünün kullanılmaya başlanması ile basım alanında sürecin hızlanması
Çalışanların fazla mesai yapmaya başlaması

4) Kim Fütürizmin kurucusudur?
a) Filippo Marinetti b) Andy Warhol c) Roman Polanski d) Ernst Keller e) Max Bill
5) Hangisi 1950'li yıllarda İsviçre’de gelişen Uluslararası Tipografik stil’in özelliklerinden
birisi değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Tırnaksız yazı karakterleri kullanılması
Asimetrik bir tasarım anlayışının benimsenmesi
Yazılar sağa ya da sola bloklanıyordu
Çok fazla süslemeli tasarımlara yer verilmesi
Abartılı bir üslup kullanmak yerine daha tarafsız ve bilimsel bir tasarım anlayışı
uygulanıyordu

6) Hangisi Kübizm’in özelliklerinden birisidir?
a) Simetrik denge kullanılması b) Kolaj tekniğini kullanması c) Canlı renkler
kullanılması d) Durağan bir tasarım anlayışının olması e) Resim yazı anlayışını
benimsemesi
7) Art Nouveau hangi yıllar arasında hüküm sürmüştür?
a) 1950-1960 b) 1710-1730 c) 1920-1930 d) 1850-1860 e) 1890-1910
8) Kuruluş aşamasında Cumhuriyetin görsel kimliğinin oluşmasında büyük rolü olan
sanatçı kimdir?
a) Bülent Erkmen b) Emrah Yücel c) İhap Hulusi Görey d) Ahmet Rasim e) Metin

Edremit
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9) Türkiye’de grafik tasarım eğitimine ilk defa hangi yıl başlamıştır?
a) 1950 b) 1920 c) 1940 d) 1945 e) 1933

10) Kim Pop art’ın öncülerinden birisidir?
a) Andy Warhol b) Federico Fellini c) Lucian Bernhard d) Van de Velde e) Kenan

Temizan
Cevaplar
1)d, 2)b, 3)c, 4)a, 5)d, 6)b, 7) , 8)c, 9)e, 10)a.
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3. GRAFİK TASARIM ÖĞELERİ VE İLKELERİ

58

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Grafik Tasarım Öğeleri
Kavramsal Öğeler
Nokta
Çizgi
Düzlem
Hacim
Görsel Öğeler
Şekil
Boyut
Renk
Doku
İlişkisel Öğeler
Yön
Konum
Boşluk
Ağırlık
Uygulamalı Öğeler
Temsil
Anlam
İşlev
Grafik Tasarım İlkeleri
Denge / Simetri / Asimetri
Tekrar / Hareket / Ritim
Hiza
Görsel Hiyerarşi
Karşıtlık (Kontrast)
Bütünlük / Uyum
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Grafik tasarım öğeleri nelerdir? Açıklayınız.
2) Grafik tasarım öğeleri hangi alt başlıklar altında toplanabilir?
3) Grafik tasarım ilkeleri nelerdir? Açıklayınız.
4) Bir tasarımcı için grafik tasarım öğelerini ve ilkelerini bilmek neden önemlidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Grafik tasarım öğeleri

Grafik tasarım öğelerini
ve bu öğelerin çeşitli alt
başlıklar altında nasıl
toplandığını
kavrayabilmek

Kaynakçadaki yayınları
okuyarak ve verilen örneklere
benzer tasarım örnekleri
geliştirerek

Grafik tasarım ilkeleri

Grafik tasarım ilkelerini
kavrayabilme ve çeşitli
örnekler üzerinden bu
ilkeleri
değerlendirebilmek

Kaynakçadaki yayınları
okuyarak ve verilen örneklere
benzer tasarım örnekleri
geliştirerek
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Anahtar Kavramlar
● Grafik tasarım öğeleri
● Kavramsal öğeler
● Görsel öğeler
● Grafik tasarım ilkeleri
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Giriş
Tasarımın nasıl oluştuğunu, fikirlerin ve nesnelerin iki boyutlu ortama nasıl aktarıldığını
anlamak için grafik tasarım öğelerini ve ilkelerini incelemek çok önemlidir. Grafik tasarımı
öğrenmek üzere yola çıkan öğrencilerin tasarımın öğelerini ve ilkelerini kavraması, tasarım işleri
üretirken kullanabilecekleri bir araç repertuvarı oluşturmalarına olanak tanır.
Ünlü grafik tasarımcı ve School of Visual Arts’ta (New York) öğretim üyesi olan Richard
Poulin, Grafik Tasarımın Dili başlıklı kitabında grafik tasarımı bir dil gibi ele alır. Öğeler, grafik
tasarımcının görsel dilinin “ne”lerini; ilkeler ise bu dilin “nasıl”larını oluşturur. Öğeler ve ilkeler
dikkatlice değerlendirilip birlikte kullanıldıklarında, grafik tasarımcının erişilebilir, evrensel bir
dilde tasarım çözümleri üretmesine imkân verir. Tasarımın temel öğeleri ve ilkeleri olmadan görsel
iletişim etkisiz olur ve hedef kitlesiyle “konuşamaz” (Poulin, 2012: 9-10).
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3.1. Grafik Tasarım Öğeleri
Temel tasarım üzerine yazdığı kitaplarıyla tanınan, sanatçı ve akademisyen Wucius Wong
Biçim ve Tasarım İlkeleri başlıklı kitabında grafik tasarım öğelerini dört ana başlık altında toplar.
Bu başlıklar şöyledir:
1.
2.
3.
4.

Kavramsal öğeler (nokta, çizgi, düzlem, hacim)
Görsel öğeler (şekil, boyut, renk, doku)
İlişkisel öğeler (yön, konum, boşluk, ağırlık)
Uygulamalı öğeler (temsil, anlam, işlev)

Bu öğeler tek tek ele alındıklarında, soyut dahi olsalar, hepsi bir bütün olarak tasarımın görünüşünü
ve içeriğini oluşturur (Wong, 1993: 42-44).

3.1.1. Kavramsal Öğeler
Üç boyutlu dünyayı iki boyutlu ortama aktarırken bazı kavramsal araçlardan faydalanırız.
Nokta, çizgi, hacim gibi bu kavramsal araçlar doğada aslında var olmasalar da biz onlar varmış
gibi davranırız. Örneğin üç boyutlu bir nesneyi iki boyutlu kâğıda çizerken sanki nesnenin dışında
bir çizgi varmış gibi nesneyi kâğıt üzerinde kontur çizgileriyle gösteririz. Oysa ki nesnenin
çevresinde gerçekte böyle bir çizgi yoktur. Bu öğelerin kavramsal olması, aslında doğada var
olmadıkları halde onlar varmış gibi düşünmemizden ileri gelmektedir.
Bu kavramsal öğeler gerçekte var olmasalar da onları iki boyutlu yüzeylerde grafik olarak
ifade etmek mümkündür. Örneğin kavramsal bir öğe olan noktanın (İng: point) grafiksel ifadesi bir
benektir (İng: dot).

3.1.1.1. Nokta
Nokta, uzayda bir konumu belirten öğedir. Geometrik anlamda x ve y koordinatlarıyla
belirtilebilir. Kütlesi ve uzunluğu yoktur.
Bir dizi nokta bir çizgi oluşturur. Grafik anlamda bir nokta yığını doku, şekil veya düzlem
oluşturur. Farklı boyutlarda minik noktalar gri tonları oluşturur (Lupton ve Phillips, 2008:14).

3.1.1.2. Çizgi
Geometride çizgi iki nokta arasındaki en kısa uzunluk olarak adlandırılır (doğru çizgi).
Doğru çizgilerin yanı sıra çizgiler kırık, kesikli veya eğri olabilir.
Geometride çizgi kalınlıkları göz ardı edilebilir ancak grafik tasarımda çizgiler ince veya
kalın olabilir, çizgi uzunluğu boyunca kalınlık değişebilir. (Wolf, 2010: 61). Bir çizgi tasarımın
diğer öğelerini birleştirebilir, organize edebilir, bölebilir, yönlendirebilir ve diğer ögeler için bir
yapı inşa edebilir (Poulin 2012: 20). Kompozisyon anlamında çizgi, okuyucunun gözünü
yönlendirebileceği gibi tasarıma enerji ve dinamizm katabilir, perspektifi ve çeşitli dokuları
oluşturabilir.
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Tasarım tarihinden örneklere bakıldığında çizgiyi tasarımlarının ana öğesi olarak kullanan
Josef Müller-Brockmann, 1950-1970 yılları arasında İsviçre’de etkin olan Uluslararası Tipografik
Stil altında incelenebilecek afiş tasarımlarıyla öne çıkar. Richard Poulin, Müller-Brockmann’ın
Zürich Tonhalle konser afişini incelerken, tasarımcının kullandığı çeşitli kalınlardaki, kırk beş
derece eğimli çizgilerin müzik kompozisyonlarının gerçek özünü yansıttığı belirtir (Poulin, 2012:
22). Çizgiler bir tasarımın kompozisyonunda yardımcı öğeler olarak kullanılabileceği gibi ritim,
dinamizm, düzen gibi kavramlara gönderme yaparak kompozisyonun baş rolünü de üstlenebilirler.

3.1.1.3. Düzlem
Bir çizgi uzayda yönü dışında kalan bir tarafa doğru hareket ettirildiğinde bir düzlemi
oluşturur. Düzlemlerin eni ve boyu vardır fakat kalınlığı yoktur, sınırları çizgilerle belirlenmiştir
(Wong, 1993: 42).
Timothy Samara, Tasarım Öğeleri: Kuralların Anlaşılması ve Bunları Ne Zaman
Kırılacağının Bilinmesi başlıklı kitabında düzlemlere örnek olarak web sitesi tasarımlarını gösterir.
Web sitelerinde gezinti çubuğu, ana metin, başlık, logo gibi çeşitli içeriklerin yer alacağı düz,
dikdörtgen alanlar tasarımın içinde kullanılan düzlemlere örnek oluşturur (Samara, 2014: 49).

3.1.1.4. Hacim
Bir düzlem uzayda yönü dışında kalan bir tarafa doğru hareket ettirildiğinde bir hacmi
oluşturur. Hacim uzayda belirli bir noktadır ve sınırları düzlemlerle belirlenmiştir. İki boyutlu
tasarımda hacim bir illüzyon olarak aktarılır (Wong, 1993: 42).
Hacmin görsel gücünü anlamak, çeşitli grafik tasarım uygulamaları için özellikle önemlidir.
Basılı medyaya ek olarak, ambalaj tasarımı, hareketli grafikler, zamana bağlı medya tasarımı, web
sitesi tasarımı, çevresel grafik tasarım ve yönlendirme uygulamaları gibi birçok farklı alanda
üçüncü boyutu yansıtmak ve hacmi kullanmak önemlidir (Puhalla, 2011: 44).

Şekil 1. Kavramsal öğeler
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3.1.2. Görsel Öğeler
Üç boyutlu dünyadan seçtiğimiz nesneyi iki boyutlu kâğıda aktarmak istediğimizde
nesneyi önce nokta, çizgi, hacim gibi kavramsal öğelerle düşünürüz. Bu kavramsal öğeleri kâğıda
çizdiğimizde kavramsal öğeler görünür hale gelir; şekil, boyut, renk ve doku gibi özelliklere
kavuşurlar. Örneğin gerçek dünyada var olan üç boyutlu karton bir kutuyu iki boyutlu tasarım
kompozisyonuna dahil etmek isteyen tasarımcı, öncelikle kutunun sınırlarını çizgi ve düzlemler
olarak düşünür ve kağıdına bunları belirli şekillerle aktarır. Daha sonra kutunun özelliklerini daha
da ayrıntılı aktarabilmek için renk ve doku öğelerini tasarımına ekler.

3.1.2.1. Şekil
Antik oyma/kabartmalardan günümüzde kullanılan sembollere kadar tüm şekiller, grafik
tasarımcının temel kelime dağarcığını oluşturur. Şekil, sınırları ve kütlesi olan bir yapıdır.
Başlangıç noktasından hareketle yola çıkan ve tekrar başladığı noktaya dönen bir çizgi, kapalı
sınırları olan bir şekli meydana getirir. Şekillerin eni ve boyu vardır ancak derinliği veya kalınlığı
yoktur. Kare, üçgen ve daire temel geometrik şekillere örnektir. Daha karmaşık şekillere oval,
yamuk, beşgen, altıgen gibi örnekler gösterilebilir (Poulin, 2012: 31-32).
Şekil ve biçim kavramları birbiri yerine kullanılan kavramlardır ancak bu iki kavram aslında farklı
anlamlar içerir. Şekil iki boyutlu bir karaktere sahipken, biçim üç boyutlu özellikte olan tasarımlar
için kullanılır (Poulin, 2012: 39).
Şekiller geometrik, organik veya rastgele olabilir. Kavramsal olan şekilleri düzlemler ve çizgiler
aracılığıyla iki boyutlu tasarım ortamına aktarabiliriz.

3.1.2.2. Boyut
Nesnelerin boyutu ya da büyüklüğü çeşitli değişkenlere bağlıdır. Boyut bağlam içerisinde
değerlendirilir. Nokta, çizgi, düzlemler, şekiller, renk, değer, doku ve konum, boyutun
görünümünü kontrol eden faktörlerdir (Puhalla, 2011: 72). Bir şeklin büyüklüğü ölçülebilirdir
ancak başka bir şekle oranla büyük veya küçük oluşundan söz edilebilmesi için ele alınan şekli bir
bağlamda değerlendirmek gerekir. Bu bağlam, ikinci bir şekil ya da kompozisyonun yer aldığı
alanın boyutları olabilir. Küçük bir alanda yer alan şekil göze büyük görünürken aynı şekli daha
büyük bir alan taşıdığımızda, alana oranla şekil daha küçük algılanacaktır.
Tasarımcı bir öğeyi daha büyük kullanarak onun daha çabuk fark edilmesini sağlayabilir.
Benzer şekilde, bazı görsel öğelerin boyutu küçültülebilir, böylece kompozisyona hâkim olmazlar
(Sherin, 2011: 58).
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3.1.2.3. Renk
Bir şekli arka plandan ve diğer öğelerden ayıran özelliklerinden biri de rengidir. Wong
(1993: 43) tarafından görsel öğeler kategorisinde yer verilen renk, en geniş anlamıyla
kullanılmıştır. Wong’un kategorisinde, renk spektrumundaki tüm tonlarla birlikte, siyah, beyaz ve
gri de renk olarak ele alınır.
Renk, dikkati çekmek, farklı tasarım öğelerini bir araya getirmek, anlamın altını çizmek,
görsel kompozisyonu belirginleştirmek için kullanılabilir. Tarihten günümüze renkleri tanımlamak
ve sınıflandırmak için çeşitli sistemler oluşturulmuştur. Başlıca renk sistemleri Sir Isaac Newton
(1701), Johann Wolfgang von Goethe (1810), Albert Munsell (1915), Johannes Itten (1961), and
Josef Albers (1975) tarafından geliştirilmiştir (Poulin, 2012: 60, 62).
Renklerin tetiklediği yorumlamaların ve çağrışımların çok kapsamlı olması nedeniyle,
renklerin etkilerinin ve anlamlarının tam bir değerlendirmesini yapmak imkansızdır (GomezPalacio ve Vit, 2009: 23). Tasarımda renk konusu hakkında daha fazla bilgi edinmek için renk
algısı, renk kuramı ve renk psikolojisi konuları incelenebilir. Her rengin, genel geçer ve kültürden
kültüre değişen farklı ve sembolik anlamları mevcuttur. Tasarımın en güçlü öğelerinden olan rengi
kullanırken hem içerik hem de biçim açısından renk seçimi dikkat edilmesi gereken bir konudur.

3.1.2.4. Doku
Doku bir şeklin yüzey özellikleriyle ilgilidir. Sade, dekoratif, düz veya pürüzlü olabilir
(Wong, 1993: 43). Dokunma duyusuyla ilgilidir; tasarımcı, iki boyutlu ortamda bu duyuyu görsel
olarak yeniden yaratmaya çalışır.
Tasarımda doku hem fiziksel hem de sanal olarak kullanılabilir. Basılı bir tasarım veya bir
tasarım nesnesi doğrudan dokunma duyusuna hitap eden fiziksel doku özelliklerini taşırken, doku
sadece optik bir illüzyon olarak da tasarımın bir parçası olabilir. Baskı kâğıdı düz veya pürüzlü,
kullanılan ambalaj malzemesi parlak/kaygan veya mat olabilir. Fiziksel dokular bir tasarıma elle
dokunulduğunda nasıl bir his vereceğini belirlerken tasarımın nasıl göründüğünü de etkiler. Parlak
bir yüzey, yumuşak bir yüzeye göre ışığı daha farklı yansıtır (Lupton ve Phillips, 2008: 53).
İllüzyon olarak ele alınan ağaç dokusu bir web sitesinin arka planı olarak kullanılabilir.

Şekil 2. Görsel öğeler
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3.1.3. İlişkisel Öğeler
İlişkisel öğeler, bir tasarımda yer alan öğelerin yerleştirilmesi ve birbirleriyle olan
bağlantıların kurulmasında rol alır. Bazı ilişkisel öğeler görsel olarak algılanabilir ve
ölçülebilirken, bazı öğeler duygular yardımıyla değerlendirilir; örneğin boşluk ve ağırlık.

3.1.3.1. Yön
Bir şeklin veya tasarım öğesinin yönü, tasarıma bakan kişiye, öğenin içinde bulunduğu
alanın çerçevesine veya diğer öğelerin konumuna göre değişiklik gösterir (Wong, 1993: 43). Yön,
izleyicinin gözünü tasarımdaki bir öğeden diğerine kontrollü biçimde yönlendirir. Başarılı bir sayfa
tasarımında, ister basılı ister çevrimiçi olsun, hareket kavramıyla iç içe geçen yön önemli bir rol
üstlenir. İzleyicinin gözü bir sayfadan diğerine öğeler üzerinde gezdirilirken genel olarak üç temel
yön kullanılır; dikey, yatay ve çapraz (Kyrnin, 2018).

3.1.3.2. Konum
Tasarımcı, resim düzleminde yan yana veya yanal düzenlemelere ek olarak, hayali boyutsal
bir alanda da –yani ön planda, arka planda veya aralarında bir yerde bulunan öğeleri tanımlayarak–
biçimi düzenleyebilir. Genellikle, alan ya da zemin bir arka plan olarak kabul edilir ve formlar ön
planda otomatik olarak konumlandırılır. Ancak pozitif formların üstüne farklı formların (negatif
değerli) yerleştirilmesi, pozitif formları arka plana itebilir. Beyin, algısal alanda karşılaşılan
formların göreceli büyüklüğünü göz önünde bulundurarak çok hızlı bir şekilde konuma dair
saptamalarda bulunur: Daha büyük nesneler yakında ya da ön planda, daha küçük nesneler uzakta
ya da arka planda olarak yorumlanır (Samara, 2014: 66).

3.1.3.3. Boşluk
Çizgi, şekil, biçim, renk ve doku gibi diğer unsurlardan farklı olarak boşluk, bir
kompozisyona yerleştirilemez veya konumlandırılamaz. Boşluk, bir kompozisyondaki çizgiler,
şekiller, formlar, renkler, dokular, çerçeveler ve imgeler gibi diğer öğeler arasındaki, etrafındaki,
yukarısındaki veya içindeki mesafe veya alanı ifade eder. İki boyutlu veya üç boyutlu olabilir ve
düz, sığ, derin, açık, kapalı, pozitif, negatif, gerçek, belirsiz veya yanıltıcı olarak tanımlanabilir
(Poulin, 2012: 102-103).

3.1.3.4. Ağırlık
Grafik tasarımda ağırlık konusu ölçülebilir bir ağırlıktan çok psikolojik olarak üzerinde
karara varılan bir öğedir. Wong’a göre, Dünya üzerinde yaşarken etkilendiğimiz yerçekimi, bizi
nesneleri ağır veya hafif olarak değerlendirmeye yönlendirir (Wong 1993: 44). Ağırlık konusu
değerlendirilirken dikkati daha çok çeken öğelerin ağırlığının daha fazla olduğu düşünülebilir.
Boyutu büyük öğelerin, küçük öğelere göre; sıcak renkli öğelerin, soğuk renkli öğelere göre; daha
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koyu tonlu öğelerin, açık tonlu öğelere göre; dokulu öğelerin, düz yüzeyli öğelere göre daha ağır
olduğu ifade edilmektedir (Bradley, S., 2014).

3.1.4. Uygulamalı Öğeler
Uygulamalı veya pratik olarak adlandırılabilecek öğeler, Wong’un belirttiği gibi daha çok
tasarımın içeriğiyle ilgilidir (Wong 1993: 44). Bu bölümde içerik konusuna detaylı bir şekilde
değinilmeyeceği için bu bölümdeki öğelere kısaca değinmek yeterli olacaktır.

3.1.4.1. Temsil
Doğadan veya günlük hayattan herhangi bir şekil alınıp tasarıma dahil edildiğinde,
tasarımda kullanılan bu şekil bir temsile dönüşür. Temsil stilize, gerçekçi veya soyutlama
yöntemiyle kullanılabilir (Wong 1993: 44). Örneğin tasarımda yer alan parlak sarı renkli bir daire
doğadaki güneşi temsilen tasarıma dahil edilmiş olabilir.

3.1.4.2. Anlam
Tasarım bir mesajı ilettiğinde anlam ortaya çıkar (Wong 1993: 44). Tasarımda anlam
konusu kullanılan imge ve öğelerin kültürel bağlamda ne ifade ettiğiyle de ilgidir. Meyrem Deveci
ve Erol Bulut tarafından yapılmış bir araştırma sonucuna göre, grafik tasarım öğrencilerinin “imgesimge” konusunda okuryazarlıklarını arttırmaları yani kullandıkları öğelerin kültürel anlamlarının
farkında olarak onları tasarımlarına dahil etmeleri, etkin bir görsel dil oluşturmaları açısından
önemli bulunmuştur (Deveci ve Bulut, 2016).

3.1.4.3. İşlev
Tasarım bir amaç için kurgulandığında işlev ortaya çıkar. Özellikle ambalaj tasarımı,
tasarımın işlev öğesinin ön planda olduğu bir örnektir. Potansiyel alıcının ilgisini çekmek, ürün
hakkında gerekli bilgileri ambalaj üzerinde okunaklı ve kolay anlaşılır şekilde vermek ve bu sırada
paket içerisindeki ürünü korumak, taşınmasına yardımcı unsurları eklemek gibi detaylar, tasarımın
işlev öğesinin altında ele alınabilir.

3.2.

Grafik Tasarım İlkeleri

Bir fikrin görsel bir tasarıma dönüştürülmesinde kullanılan tüm öğeler arasındaki ilişkiler
ve genel anlamıyla kompozisyon oluşturma koşulları grafik tasarım ilkeleriyle açıklanabilir. Yazar
Abdulgani Arıkan’a (2008: 16) göre bu ilkeler etkili tasarım yaratma konusunda bir rehber gibidir.
Tasarım ilkeleri birçok araştırmacı ve tasarımcı tarafından farklı sıralamalar, gruplar şeklinde ele
alınmıştır. Bu bölümde ele alınan ilkeler denge/simetri/asimetri, tekrar/hareket/ritim, hiza, görsel
hiyerarşi, karşıtlık (kontrast) ve bütünlük/uyumdur.

69

3.2.1. Denge / Simetri / Asimetri
Bir kompozisyon içindeki görsel elemanlar eşit bir şekilde dağıldığında ve kararlılık ve
uyum hissini iletmek için düzenlendiğinde denge oluşur (Poulin, 2012: 112). Matbaacı Alfred
Tolmer, denge konusunda öne sürülen ilk çalışmalardan birini Mise En Page: Sayfa Düzeni Kuramı
ve Uygulaması (Layout Theory and Practice) başlığıyla yayınlamıştır. Tolmer, Mise en Page
(Fransızcada sayfa düzeni anlamına gelir) kompozisyonlarındaki dengenin ancak duygu yoluyla
elde edilebileceğini iddia eder. Denge kolayca etkilenebilir; boyut, kontur, renk, değer, doku,
pozisyon ve hatta tasarıma bakan kişi ve görüş şartları dengeyi etkileyen unsurlar arasındadır
(Tselentis, 2012: 82). Denge simetrik, asimetrik ve radyal biçimli olabilir.
Birçok kişi için simetri, boş bir alanda öğeleri bir kompozisyon içine yerleştirmenin ideal
ve basitleştirilmiş yoludur. Yazar Jason Tselentis’e göre bunun sebebi hareketli varlıklar olan
insanların dik bir şekilde durma ve aktivitelerini gerçekleştirme eğiliminde olmalarıdır (Tselentis,
2012: 80). Tasarım alanına dikey bir eksen çizildiğinde, eksenin her iki tarafına yerleştirilecek
öğeler birbirlerinin ayna görüntüsü şeklinde yerleştirilir. Daha karmaşık kompozisyonlar için iki,
üç veya daha fazla sayıda eksen kullanılabilir.
Öte yandan, asimetri (simetrik olmayan), eksenlerin olmadığı veya tasarımda kullanılan
öğeler arasındaki ilişkilerin tek bir eksene cevap vermediği yapısal bir mantıktır. Simetrik mantıkla
kurulan koşulun tersine, asimetrik kompozisyonlarda hiçbir alan ya da öğe, doğrudan, bire bir
tekrar ederek birbiriyle uyuşmaz (Samara, 2014: 61).
Öte yandan bazı dengeler yapısal olarak bir daireye dayanır. Bir kompozisyondaki görsel
öğeler dairesel bir doğrultuda merkezi, ortak bir noktadan yayıldığında ve bunların görsel ağırlığı
eşit olarak dağıldığında radyal denge ortaya çıkar. Radyal denge, gözü her zaman kompozisyonun
merkezine götüren güçlü bir odak noktası oluşturur. Yıldızlar, saat ara yüzleri, tekerlek çıtaları ve
ayçiçekleri radyal dengeye verilebilecek örnekler arasında yer alır (Poulin, 2012: 116).

Şekil 3. Simetrik ve asimetrik denge.

Şekil 4. Radyal denge
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3.2.2. Tekrar / Hareket / Ritim
Kompozisyonda tekrar, sözcüğün sözlük anlamına uyumlu bir biçimde, tasarımda
kullanılan bir şeklin veya öğenin birden çok sayıda kullanılması anlamına gelir. Tekrar, düzenli
olabileceği gibi, kullanılan şeklin küçük, büyük, farklı renkte, farklı dokuda vb. varyasyonları
şeklinde de elde edilebilir.
Temsili biçimlerin tekrar eden yapıları, sayfa düzeni veya ambalajlar için arka planlar, soyut
şekiller için dolgu ya da karmaşık kolajlar için temeller sağlayabilir (Samara, 2011: 63).
Bir kompozisyon içinde hareket duygusu yaratmak oldukça istenen bir durumdur çünkü
aynı derinlik yanılsaması gibi hareket de bir görsel yanılsamadır ve iki boyutlu tasarımın düzlüğünü
inkâr edercesine tasarıma görsel bir ilgi çekicilik katar, böylece izleyicinin dikkatini çeker (Samara,
2014: 68).

Şekil 5. Tekrar, hareket ve ritim örnekleri.

Görsel iletişimdeki hareketin birincil işlevi, herhangi bir görsel mesajın içinde ve
çevresinde izleyicinin gözünü yönlendirmektir. Üç boyutlu bir kompozisyon ya da mekânda, bir
grafik tasarımcısının sadece ışık ve renkle gerçekleştirilen hareketi değil, aynı zamanda izleyicinin
toplam alan içinde ve çevresinde fiziksel hareketini de dikkate alması gerekir (Poulin, 2012: 93).
Tekrar ve hareket ilkeleri bir arada, düzenli bir biçimde kullanıldıklarında ortaya ritim
çıkar. Görsel ritim, işitsel ritme benzer bir şekilde oluşturulur. Ses ve sessizliğin yerine biçim ve
boşluk, pozitif ve negatif, birincil ve ikincil öğeler gelir. Tekrar ve ritim aynı anda kullanıldığında
ortaya desenler çıkar. Görsel ritim içerinde kullanılan öğeler ve boşluklar benzer ve düzenli
olduğunda düzenli bir ritim oluşur. Ritim, hareket duygusu verdiğinde ve organik, doğal biçimlerle
tasarıma dahil edildiğinde bir akış (İng: flow) ortaya çıkar (Poulin, 2012: 98).

3.2.3. Hiza
Kompozisyonda keskin ve düzenli bir görünüm yakalamak için hiza çok önemlidir.
Öğelerin tasarım alanına ve birbirlerine göre hizalanmaları, tasarımın dağınık görünmesini engeller
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ve denge sağlanmasına katkıda bulunur. Tasarımda kullanılan görsel öğeler ve imgelerin yanı sıra
metin kutuları da diğer öğelerle birlikte hizalanmalıdır. Hizanın birçok çeşidi vardır. Örneğin iki
şekil, kenarlarına göre veya merkez noktalarına göre birbiriyle hizalanabilir. Metin kutuları sola,
sağa, ortaya veya sağa sola aynı anda (İng: justified) hizalanabilir.

Şekil 6. Hizalama yöntemleri.

Tasarımcılar kompozisyonlarını oluştururken, kullandıkları hiçbir öğeyi gelişigüzel
yerleştirmemelidirler. Hiza, tasarımdaki tüm öğeler arasında güçlü bir görsel bağlantı kurar ve
tasarımın hızla algılanmasına yardımcı olur.
Hizayı oluşturmayı sağlayan en önemli araçlar arasında ızgaralar ilk sırada yer alır (Graver
ve Jura, 2012: 10). Sayısal tabanlı tasarım programlarında kolay hizalamayı sağlayan ızgaralar,
hiza çizgileri ve otomatik hizalama seçenekleri tasarımcılara düzen sağlama konusunda yardımcı
olan araçlardır.

3.2.4. Görsel Hiyerarşi
Bir kompozisyonla karşılaşan izleyici, tasarımı oluşturan öğeleri hızla kategorize
edebilmeli ve hangi öğenin en önemli olduğunu kavrayabilmelidir. Öğelerin biçim ve anlam
yönünden belirli bir düzen ve sıra içerisinde kompozisyona dahil edilmesi görsel hiyerarşiyi
oluşturur.
Hiyerarşi ölçek, değer, renk, boşluk, yerleştirme gibi öğelerin farklılaştırılması yoluyla
görsel olarak aktarılır. Öğeler arasında öncelik sırası oluşturma, grafik tasarımcısının temel
görevidir. Görsel hiyerarşi bir iletinin teslimini ve etkisini kontrol eder. Hiyerarşi olmadan, grafik
iletişim donuk ve kontrol edilmesi zor olur (Lupton ve Phillips, 2008: 115). Özellikle sayfa düzeni
ele alındığında hiyerarşi, okuyucuları tasarım içerisinde dinamik ve sistematik şekilde hareket
ettirmenin bir yoludur (Graver ve Jura, 2012: 68).
Basılı tasarımlar başta olmak üzere, tek yönlü iletişim içeren tasarımlarda grafik tasarımcı
hiyerarşiyi belirlerken, etkileşimli tasarım ortamında izleyici kendi önceliklerine göre hiyerarşiyi
yeniden şekillendirebilir. Örneğin mobil telefon ve tablet gibi teknolojik aygıtların ara yüz
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tasarımları, kullanıcıların kendi istekleri doğrultusunda düzenleyebileceği, esnek hiyerarşik ara yüz
tasarımlarına örnektir. Kullanıcı dilediği uygulamaları ve bildirimleri ana ekrana veya açılış
ekranına taşıyabilir ve bu ekranları sürekli olarak yeniden düzenleyebilir.

3.2.5. Karşıtlık (Kontrast)
Karşıtlık, iki şey veya nesne (büyük ve küçük, kırmızı ve yeşil, açık ve koyu veya sıcak ve
soğuk) arasında gözle görülür bir fark yaratan görsel bir ilkedir. Görsel iletişimde karşıtlık, bir
nesnenin (veya bir görüntüde temsilinin), kompozisyon içerisinde bulunan diğer nesnelerden veya
arka planından ayırt edilmesini sağlayan görsel özelliklerinin algılanabilir farkıdır.
Kompozisyondaki karşıtlık, görsel uyumun tam tersidir (Poulin, 2012: 188-189).

Şekil 7. Karşıtlık örnekleri.

Karşıtlık, belirli öğeler arasındaki ilişkilere uygulanırken, öğeler ve içinde yer aldıkları alan
arasında da karşıtlık uygulanabilir. Örneğin büyük bir tasarım alanı içinde kasıtlı biçimde küçük
olarak kullanılan bir öğe arka planla karşıtlık içindedir. Bir tasarımda karşıtlık içerisinde olan
birçok durum ve öğe olduğunda bu karşıtlıkların birleşmesi “gerilim” olarak da adlandırılır
(Samara, 2014: 76). Yaşam karşıtlıklarla doludur; mutlu-üzgün, kızgın-sakin, ağlayan-gülen,
yorgun-enerji dolu. Etkili görsel iletişim yaşam içerisindeki bu karşıtlıkları tasarım içerisinde
yansıtır ve izleyicinin tasarımla ile daha anlamlı ve daha yakın bir bağlantı kurmasını sağlar. Bu
karşıtlıklar dili gerilimdir ve gerilim birçok duyguyu ve durumu anlamamıza yardımcı olur.
Yaşamdaki iyi ve kötü, kolay ve zor görsel gerilim yoluyla grafik tasarıma aktarılır. En etkili
tasarımlar görsel gerilimi etkin biçimde kullanan tasarımlardır (Poulin, 2012: 147).

3.2.6. Bütünlük / Uyum
Bir tasarım ister karmaşık ister yalın olsun, tasarımın içerisinde kullanılan tüm öğeler ve
imgeler birbiriyle uyumlu olmalıdır. Bu uyumu sağlamak için tasarımcı parçadan bütüne tüm
öğeler arasında ilişki kurmalıdır. Birbiriyle karşıtlık içinde olan öğeler bile bir şekilde “büyük
resim” çerçevesindeki uyuma dahil edilmelidir (Samara, 2014: 78).
Görsel bütünlük için kullanılabilecek bir başka sözcük uyumdur. Grafik tasarımcı ve
akademisyen Prof. Tevfik Fikret Uçar’ın belirttiği üzere uyum, içerisinde tekdüzelik riskini
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barındırır. Uyum elde etmek adına tüm tasarım öğelerinin ve imgelerin aynı boyut, şekil ve dokuda,
aynı boşluk ölçüleriyle kullanılması sıkıcılığa ve görsel monotonluğa sebep olur. Hareket, ritim ve
karşıtlıklar bir arada kullanıldığında ve bir bağlamla birleştirildiklerinde hem uyumu hem de görsel
zenginliği ve çeşitliliği elde etmek mümkündür (Uçar, 2004: 156).

3.3. Konuya İlişkin Çeşitli Örnekler
Aşağıdaki örnekler Dr. Öğr. Üys. Irmak Akçadoğan tarafından tasarlanmıştır.

Şekil 8. Bir dizi noktadan oluşan bu tasarımda, noktalar tekrar etmektedir ve küçükten büyüğe doğru farklı
boyutlarda kullanılan noktalar bir ritim ve hareket oluşturmaktadır.
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Şekil 9. Farklı renklerde ve büyüklüklerde kullanılan noktalar, diziler halinde çeşitli ritmik çizgiler oluşturmaktadır.
Tasarımın üst yarısında kullanılan soğuk renkler, alt yarıda kullanılan sıcak renklerle zıtlık oluşturmaktadır.

Şekil 10. Farklı renklerde ve büyüklüklerde kullanılan noktalar, diziler halinde çeşitli ritmik çizgiler oluşturmaktadır.
Bütünlük açısından bakıldığında noktaların oluşturduğu çizgiler bir kuş şeklini andırır. Kuşun kontür çizgileri arka
plandaki sıcak renklere zıt şekilde soğuk renklerden oluşmaktadır.
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Şekil 11. Bu tasarımda tekrar ve hareket ilkeleri uygulanmıştır.

Şekil 12. Farklı dokulara sahip noktalar aynı yönde, birbirlerine farklı uzaklıklarda kullanılarak bir kompozisyon
oluşturulmuştur.
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Şekil 13. Işık ve gölge kullanılarak oluşturulmuş tasarımlar zıtlık (karşıtlık) ilkesine örnek oluşturmaktadır.
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Şekil 14. Farklı büyüklüklerde ve farklı tonlarda kullanılan noktalar birbirleriyle hizalanarak çizgiler oluşturmuştur.
Farklı yönlerde tekrarlanan çizgiler bir doku oluşturmaktadır.

Şekil 15. Daire ve noktalardan oluşan illüstrasyon. Farklı renkler, boyutlar ve çizgi kalınlıklarıyla oluşturulmuş
daireler hizalanarak çizgileri oluşturmuş. Tasarımda yalnızca dairesel öğelerin kullanımı tasarımın genelinde
bütünlük ve uyum sağlamaktadır.
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Uygulamalar
1. Seçeceğiniz bir grafik tasarım örneğinin öğelerini ve tasarımda kullanılmış olan ilkeleri

inceleyiniz.
2. Grafik tasarım öğeleri ve ilkelerini temel geometrik şekilleri kullanarak görselleştiriniz.
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Uygulama Soruları
1. İncelediğiniz tasarımın bütününde uyum nasıl sağlanmıştır?

2. Grafik tasarım öğeleri ve ilkelerini görsel olarak örneklendirebildiniz mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Grafik tasarım öğeleri ve ilkeleri bir bütün olarak ele alındığında grafik tasarımcılara
rehberlik edecek bir kılavuz oluşturulur. Kimi araştırmacılar bu kılavuza bir dil; öğe ve ilkelere de
dilin araçları olarak yaklaşmıştır. Kimi araştırmacılara göre bu öğe ve ilkeleri tanımak kuralları
bilmek gibidir ve hatta kuralların nasıl kırılacağını bilmek de en az kuralları bilmek kadar öneme
sahiptir.
Kısaca açıklamaya çalıştığımız bu öğe ve ilkeler bir başlangıç noktası gibi ele alındığında,
basılı ve çevrimiçi tasarım çalışmalarının kurguları daha iyi anlaşılabilir; tipografi, sayfa düzeni,
imge kullanımı ve içerik gibi konularda farklı kaynaklardan yararlanılarak bu bölümde oluşturulan
görsel temel çok daha derin biçimde geliştirilebilir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi grafik tasarım öğelerinden biri değildir?
a) Çizgi
b) Düzlem
c) Doku
d) Hiza
e) Renk
2)

Grafik tasarım öğeleri altında incelenen çizgi öğesi için aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
a) Grafik tasarımda çizgi uzunluğu boyunca kalınlık değişebilir.
b) Kompozisyonda çizgi okuyucunun gözünü yönlendirebilir.
c) Çizgi tasarıma enerji ve dinamizm katabilir.
d) Çizgiler kırık, kesikli veya eğri olabilir.
e) Çizginin hacmi ve ağırlığı vardır.

3)

Bir kompozisyondaki çizgiler, şekiller, formlar, renkler, dokular, imgeler ve benzeri
öğeler arasındaki, etrafındaki veya içindeki mesafe veya alanı ifade eden öğe
hangisidir?
a) Ağırlık
b) Boşluk
c) Yön
d) Şekil
e) Doku

4)

Aşağıdakilerden hangisi görsel öğelerden biri değildir?
a) Yön
b) Şekil
c) Boyut
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d) Renk
e) Doku
5)

Tasarımın daha çok içeriğiyle ilgili olan; temsil, anlam ve işlev gibi öğeleri hangi başlık
altında toplayabiliriz?
a) Görsel öğeler
b) Kavramsal öğeler
c) Uygulamalı öğeler
d) İlişkisel öğeler
e) Grafik öğeler

6)

Bir fikrin görsel bir tasarıma dönüştürülmesinde kullanılan tüm öğeler arasındaki
ilişkiler ve genel olarak kompozisyon oluşturma koşulları ……………. açıklanabilir.
Boşluğa hangisi gelmeli?
a) Grafik tasarım öğeleriyle
b) Grafik tasarım kurallarıyla
c) Grafik tasarım düzenleriyle
d) Grafik tasarım ilkeleriyle
e) Grafik tasarım örnekleriyle

7) Bir kompozisyondaki görsel öğeler dairesel bir doğrultuda merkezi, ortak bir noktadan

yayıldığında ve bunların görsel ağırlığı eşit olarak dağıldığında hangi tip denge ortaya
çıkar?
a) Simetrik

b) Asimetrik
c) Aksonometrik
d) Ritmik
e) Radyal
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8) Kompozisyonda keskin ve düzenli bir görünüm yakalamak, tasarımın dağınık

görünmesini engellemek ve denge sağlamak için hangi grafik tasarım ilkesinden
faydalanırız?

a) Ritim
b) Hiza
c) Karşıtlık
d) Hareket
e) Asimetri

9) Büyük ve küçük, kırmızı ve yeşil, açık ve koyu, sıcak ve soğuk, kısa ve uzun hangi grafik

tasarım ilkesinin örnekleridir?

a) Denge
b) Uyum
c) Karşıtlık
d) Görsel hiyerarşi
e) Ritim
10) Bir tasarımda öğeler arasında öncelik sırasının belirlenmesi, öğelerin biçim ve anlam

yönünden belirli bir düzen ve sıra içerisinde kompozisyona dahil edilmesi hangi tasarım
ilkesiyle ilgilidir?

a) Görsel hiyerarşi
b) Uyum
c) Hiza
d) Karşıtlık
e) Hareket

Cevaplar
1) d, 2) e, 3) b, 4) a, 5) c, 6) d, 7) e, 8) b, 9) c, 10) a
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4.TİPOGRAFİ
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Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde ilk olarak tipografik terimlerin tanımlarına yer verilecektir. Harflerin anatomik yapısı,
x-yüksekliği, ölçüleri ve yazı karakterlerinin sınıflandırılması anlatılacaktır. Harf arası boşluk, satır aralığı,
hizalama kavramları örnek anlatımlarla sunulacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1.
2.
3.
4.
5.

Tipografi nedir?
Yazı nedir, harflerin anatomik yapısı nedir?
Harfin temel ölçüleri nelerdir?
Yazı sınıflandırması nedir?
Hizalamada hangi kurallara uymak gereklidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Tipografi kavramının
tanımı, önemi

Tipografi kavramının
önemi, özellikleri
anlatılacaktır.

Yazı nedir, harflerin
anatomik yapısı nasıldır?

Yazı ve harflerin
anatomik yapısının
tasarıma katkısı
öğretilecektir.
Harfin temel ölçüleri,
yazı sınıflandırmasının
tasarımdaki
rolü irdelenecektir.
Tipografide hizalama
metodları öğretilecektir.

Harfin temel ölçüleri,
yazı sınıflandırması

Hizalamada kuralların
önemi

Kazanım nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Kazanım okuyarak ve
araştırarak
geliştirilecektir.
Kazanım okuyarak ve
araştırarak
geliştirilecektir.
Kazanım okuyarak ve
araştırarak
geliştirilecektir.
Kazanım okuyarak ve
araştırarak
geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar
Tipografi, Yazı, Harf Arası, X-Yüksekliği, Satır Aralığı, Yazı Karakteri Anatomisi.
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Giriş
Bir duyguyu, düşünceyi iletmek, okuyucunun yazı formatına değil, içeriğine odaklanmasını
sağlamak gibi temel unsurlara dikkat çeken tipografi kuralları ve yapılması gerekenler ile gerek basılı olsun,
gerek dijital tüm mecralarda geçerli bir yeri olan tipografinin okunabilirlik özelliği anlatılacaktır.
Tipografinin doğru kullanımı, grafik ifadeleri etkili bir biçimde sunmak, okuyucu ile direkt iletişim kurarak
hız kazandırmak gibi önemli noktalara vurgu yapmaktadır. Anlatım gücünü artıran bir unsur olarak
tipografi, çağdaş tasarımın da önemli bir yönü olarak kullanılmaktadır.
Bu bölümde tipografik terimlerin tanımlarına yer verilecek, harflerin anatomik yapısı, x-yüksekliği,
ölçüleri ve yazı karakterlerinin sınıflandırılması anlatılacaktır. Harf arası boşluk, satır aralığı, hizalama
kavramları örnek anlatımlarla sunulacaktır. Grafik tasarım alanında harf, yazı karakteri seçilirken,
kullanırken göz önünde bulundurulması gerekenler ve tipografik hiyerarşi anlatılacaktır. Bu bağlamda
öğrencilerin tipografi konusunda yeni bakış açısı sağlamaları amaçlanmaktadır.
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4.1.

Tipografi Nedir?

Tipografi, Yunanca da typos:form ve graphia:çizmek, yazmak kelimelerinden düzenlenerek oluşan
typographia sözcüğünün tipografiye çevirilmesiyle dilimizdeki yerini almıştır. Tipografi terimi ilk kez,
Johann Gutenberg’in metal harflerini tanımlamakta kullanıldı. Bugün ise, bütün baskı yazıları ve noktalama
işaretlerinin sanatsal ve tasarıma dayalı özelliklerini ve üretim teknolojilerini konu alan bir uzmalık alanı
olarak kabul edilmektedir. (Becer, 2005, s:176).
“Modern Graphic Terminology” adlı çalışmasında Keith H.Aldag tipografiyi, okunurluk ve işlev
çabasına görsel etkiler üretmeksizin, metni okurun anlayabilmesine en yüksek katkıyı sağlamak amacıyla
basım ya da yeniden üretimde hurufatın (baskıda kullanılan harf, rakam ya da işaret kalıbı) ve üstelik
herhangi bir baskı unsurunun- boşluklamayı da içererek seçimi, dizimi ve düzenlenmesi” olarak
tanımlamaktadır. (Akt. Sarıkavak, 2004, s:5) En yaygın ve vazgeçilmez grafik iletişim unsurlarından biri
olan tipografinin birincil işlevi “okunmak”dır. (Becer, 2005, s:176). Tipografi de uzmanlaşmış kişilere ise
tipograf denilmektedir. Bir tasarım dili anlayışı olan tipografi kullanımı, görsel düzenleme olduğu kadar
sanatsal kullanımda da geniş bir yelpazeye sahiptir. Her türlü içerikte ikna edici bir mesajın bulunması
gerekmektedir ve bunun sağlanması için de tipografi vazgeçilmez bir unsurdur.

4.1.1.Yazı
Yazı, bir düşüncenin belirli bir işaret ve görsel sistem biçiminde ifade edilmesidir. Günümüzde
kullanılan yazı karakterleri daha öncesinde elle çizilmiş tasarımlara dayanmaktadır. “İlk yazı, bir anlayışa
göre yazı tek bir kaynaktan bir yerde ve aynı zamanda, diğer bir anlayışa göre ise yaklaşık ama ayrı
zamanlarda ortaya çıkmıştır” (Sarıkavak, 2004, s:3). İnsanlar önce resimlerle yazılı ifade yolları aramış olsa
da, sonrasında yazı ihtiyacı kendisini hissettirmiştir. İlk yazma yüzeyleri papirus yaprakları, parşömenler,
çamur tabletler iken yazı araçları ise kama, kamış, kargı, hindi kalem ve kaz tüyü kalemlerdir.

Görsel 1 Papirus Yaprakları, Parşömen İşçisi, Eski Bail Çivil Yazısı (Kaynak:Sarıkavak, 2004 s: 3)
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4.2.Yazı Karakteri Anatomisi
Tipografik düzenin en temel öğesi olan harf; bir alfabede yer alan noktalama işaretleri ve rakamlar
ise karakter olarak adlandırılır. Harf yapıları incelendiğinde, büyük harfler majiskül, küçük harfler miniskül
olarak açıklanmaktadır. Harfi oluşturan tanımlar sıralanacak olursa:

Görsel 1 Harflerin Çeşitli Bölümleri (Kaynak:Sözüneri,2012 s: 26)

Taban Çizgisi (Baseline): Majiskül ve miniskül harflerin altına çizilen çizgidir.
Orta Çizgi (Meanline): Miniskül harflerin yüksekliğini belirleyen çizgidir.
Üst Çizgi (Capline): Majiskül harflerin üst kısımını belirleyen çizgidir.
Yukarı Uzantı (Ascenders): Miniskül harflerde x-yüksekliğinden daha yukarı çıkan kısımdır.
Aşağı Uzantı (Descenders): Miniskül harflerin taban çizgisinden aşağı uzanan kısımdır.
Kapatılmış alan (Counter): Harf tarafından kapatılmış beyaz boşluktur.
Tırnak (Serif): Asıl vurgunun sonundaki olan kısa vurgudur.
Gövde (Main Stroke): Majiskül ya da miniskül harflerin gövde kısmıdır.
Yatay Vurgu (Crossbar): A, H, T gibi harflerin yatay çizgisidir.
Eğri Vurgu (Bowl): Yuvarlak yapılı harflerdeki eğri vurgulanmış kısımdır.
Kulak (Ear): Roman miniskül g nin çanağının sağı üst kısmından çıkan küçük çizgidir.
Göz (Eye): Miniskül e harfinin kapalı parçası (Sarıkavak, 2004, s:15).
Bir tipografik karakterin harfler, sayılar, noktalama işaretleri ve diğer sembollerden oluşan dizisine
“Font” adı verilmektedir. Aynı fontun bütün karakterleri yan yana dizildiğinde, optik olarak eş değer bir
yoğunluk ve bütünsellik oluşturur. Bir fontun temel unsurları şöyle sıralanabilir: Büyük harfler, küçük
harfler, sayılar, noktalama işaretleri, matemetiksel semboller, aksanlar ve logogramlar. (Becer, 2005, s:177).

4.2.1. X-yüksekliği
Küçük harflerin gövde yüksekliklerini belirleyen yatay çizgi ile satır çizgisi arasındaki uzaklık “Xyüksekliği” olarak adlandırılmaktadır. Bu, küçük harflerin standart yüksekliğidir ve en net ölçülebildiği
harf, küçük “x” harfidir. (Becer, 2005, s:177) “X-yüksekliği” fazla olan karakterler her zaman diğer yazı
karakterlerinden daha önce okunabilirlik sağlamaktadır.
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Görsel 2 x-yüksekliği her yazı karakterine göre değişkenlik gösterir

4.2.2. Mutlak Ölçüler
Mutlak ölçüleri: anlamak kolaydır çünkü sabit değerlerin ölçümleridirler. Örneğin; bir milimetre,
bir santimetrenin kesin olarak tanımlanmış artış aralığıdır. Aynı şekilde, tipografîk ölçüler olan puntolar ve
pikalar da sabit değerlere sahiptir. Tüm mutlak ölçüler ölçülebilir terimlerle ifade edilirler ve değişmezler
(Ambrose ve Harris, 2012, s:42).

Görsel 3 Ölçü sistemi (Kaynak: Ambrose ve Harris, 2012 s.42.)

4.3. Göreli Ölçüler
Tipografide, karakter boşluklaması gibi pek çok ölçü yazı büyüklüğüne bağlıdır. Bu da, birbirleri
arasindaki ilişkinin bir dizi göreli ölçüye dayandığı anlamına gelir. Örneğin, emler ve enler belirli bir mutlak
ölçüsü olmayan göreli ölçülerdir. Büyüklükleri, dizilen yazının büyüklüğüne göre belirlenir (Ambrose ve
Harris, 2012, s:42).

4.3.1. Punto
Bir harfin punto ölçüsü, onun yukarı uzanan bölümünün en üstünden aşağı inen bölümünün en altına
konan çizgilerin arasındaki boşluk ölçüsüdür. (İstek, 2005, s:12) Punto, günümüzde uluslararası geçerliliği
olan bir tipografik ölçü birimidir. 1 punto 0.37583 milimetredir. (Becer, 2005, s:180).
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Görsel 4 Punto Ölçü Sistemi (Kaynak: İstek, 2005, s:12)

30-35 cm.lik ortalama bir okuma uzaklığı için yazı boyutu 9-11 puntoya denk gelmektedir. Ancak
çocuklar da ve yaşlılarda büyük ve farklı punto kullanımı gerekmektedir. Gerekmedikçe büyük punto
kullanılmamasının nedeni ise her bakışta algılanacak sözcük sayısının azalmasıdır.

4.3.2. Pika
Bir pika, 12 puntoya eşit olan ve yazı satırlarını ölçmek için yaygın olarak kullanılan bir ölçü
birimidir. Bir inçte, aynı zamanda 25.4 mm’ ye eşit olan altı pika (veya 72 punto) vardır, Bu geleneksel bir
pika ve modern bir PostScript pika için aynıdır. Bir inçte altı tane PostScript pika vardır (Ambrose ve Harris,
2012, s:43)

Görsel 5 Pika Ölçü Sistemi (Kaynak: Ambrose ve Harris, 2012 s.43)
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4.3.3. Em
Em temel boşluklama işlevlerini tanımlamak için dizgide kullanılan, bu nedenle de yazının
büyüklüğüyle ilişkili olan göreli bir ölçü birimidir. Yazı büyüklüğü artarsa, bir emin büyüklüğü de artar.
Yazı küçülürse, em küçülür. Bir em, verilen yazı karakterinin büyüklüğüne eşittir. Örneğin, 72pt yazının
em değeri 72 puntodur ve 36pt yazının em değeri 36 puntodur. Em’in ismi büyük harfinin enine işaret ediyor
gibi görünse de yukarıdaki illüstrasyonun gösterdiği gibi aslında bir ‘M’ karakteri, nadiren bir em kadar
geniştir (Görsel 6), (Ambrose ve Harris, 2012, s:44).

Görsel 6 Em Ölçüsü (Kaynak: Ambrose ve Harris,2012, s.44)

4.3.4. En
Bir en, bir emin yarısına eşit olan göreli bir ölçü birimidir. Örneğin 72pt yazıda bir en 36 punto olur.
Aralıklı bir en çizgisi çoğunlukla iç içe verilmiş cümlecikleri ifade etmek için kullanılır ama aynı zamanda
10-11 ve 1975-1981 gibi kelime gruplarında ‘ila’ anlamında da kullanılabilir.

Görsel 7 En Ölçüsü (Kaynak: Ambrose ve Harris, 2012, s.44)

4.4. Harf Biçimleri
4.4.1. Yazı Ailesi
Yazı ailesi, bir yazı karakterinin bütün ölçü ve şekillerinin bir araya getirilmesiyle meydana gelir.
Bu sebeple girilen punto değeri, aynı harf yüksekliğini verecektir (İstek, 2005, s:10).
Bir tasarımda fazla yazı karakteri kullanımı kafa karışıklığı yaratabilir. Her karakter farklı bir mesaj
ve algı uyandırmaktadır. Bunun yerine zengin bir yazı ailesinin kullanımı ile tasarımda sağlam, etkili,
vurucu, hiyerarşik bir okuma yapılması sağlanmaktadır. Büyük harflerin bir arada kullanımı gözün aynı
alanda daha fazla tarama yapması nedeniyle daha çok yer kaplayarak uzun bir metinde, gözün yorulmasına
neden olmaktadır. Aynı şekilde kalın (bold) bir şekilde kullanımı, sözcüklerin bir dikdörtgen, üçgen ve daire
oluşması nedeniyle kaba bir görüntü sergilemektedir. Küçük harfler ise üst ve alt uzanımları, kuyrukları ve
bacaklarıyla daha ayrımlı bir şekilde izlenmekte, bu da yazı karakterlerinin gözde hareket sağlamasını ve
harfler düz(roman), eğik (italik), daraltılmış (condensed), genişletilmiş(extend), kalın (bold), kalın eğik
(bold italik), ince (light), ince eğik (light italik) vb. olarak tanımlanmaktadır.

95

Görsel 8 Yazı Aileleri (Kaynak: Ambrose ve Harris, Tipografinin Temelleri s.68)

4.4.2. Tırnak Türleri
Tırnaklar bir yazı karakteri tanımak için önemli bir özelliktir ve çeşitli şekillerde kullanılabilir.
Tırnakların genellikle gözün bir karakterden diğerine ilerlemesine yardımcı olarak bir metin parçasının
okuturluğunu arttırdığı söylenir. Pek çok tırnak biçemi, bazılarınının daha bezemeli, bazılarının daha cesur
ve bazılarının daha sessiz veya daha ince olmalarıyla bulundukları dönemi ruhunu yansıtır (Ambrose ve
Harris, 2012, s:72).

Görsel 8 Tırnak Türleri (Kaynak: Ambrose ve Harris, 2012, s.72-73)

Tırnaksız yazı karakterlerinin, gövde metninden çok, başlık metinler de kullanımı başarılı sonuçlar
vermektedir. Okuyucu gövde metinlerde ise serifsiz karakterlerden çok, serifli yazı karakterlerine alışıktır.
Serifler sayesinde birbirine bağlanan yazı karakterleri ise tıpkı el yazıları (script) gibi daha akıcı bir okuma
sağlamaktadır.

4.5 Yazı Karakterlerinin Sınıflandırması
Yazı karakterlerinin sınıflandırılmasında ve yazı tasarımı terimlerinde uluslararası, genel bir terim sözlüğü
yoktur. Örneğin İngiliz dilinin konuşulduğu ülkelerde aşağı yukarı ufak değişikliklerin olmasına karşın,
ilgili kuruluşların tümü tarafından ileriye yönelik olarak belirtilmiş sınıflandırmanın bir benzeri burada
başlıklar altında tanımlanmıştır. Diğer benimsenmiş sınıflandırmalar içinde Fransız tipografist Maximilien
Vox tarafından hazırlanmış olan ‘The Vox Classification’da bu başlıklar ve onların tanımları bir parça daha
farklıdır. Örneğin: Vox, Gotik yazıların tüm biçemlerini kalem ve fırça ile biçimlendirilmiş olan diğerlerini
de içerecek biçimde ‘Manuaires’ başlığı altında, yalnız birbirine bağlayan elyazılarını ise ‘Scriptes’ başlığı
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altında sunmaktadır. Kalın tırnak fontları ‘Mecanes’, Geçiş Dönemi hurufat türlerini ‘Reales’ başlığıyla
tanımlanmaktadır (Sarıkavak, 2004, s:67).
1. Kazıma Fontlar
Biçimde kaligrafik olmaktan daha çok keski kalem ve çekiç ile biçimlendirilmiş ya da kazınmış gibi
görünen ‘Latin’, ‘Albertus’ benzeri fontlardır.
2. Gotik Fontlar (Broken Types),
Gotik yazı geleneğinin ilk örneği, 15.yüzyıl Almanyası’nda yaygın olarak kullanılan “Textur”
yazısıdır. Gotik sanatının karakteristik özelliklerini taşıyan bu dar ve uzun yazılarda yuvarlak unsurlar yok
edilmiştir. Balıca örnekler Gotik, Fraktur, Schwabacher, Old English. (Becer, 2005, s:179)
3. Klasik Fontlar (Garalde)
Yayların eksenleri sola eğilmiş olan font türleridir; çoğunlukla 'Hümanist' tasarımından değişken
vurgulanmış kalınlıklarda daha büyük karşıtlığa sahiptir; tırnaklar desteklenmiştir; küçük harf 'e'nin kalıbı
yataydır. Küçük harflerde yukarı uzantılar eğiktir. Bazı fontlar' ve 'Garamond' geleneğindedir ve eskiden
'Old Face' ve 'Old Style' olarak adlandırılmışlardır; 'Bembo', 'Garamond', 'Verdome' gibi (Sarıkavak,
2004, s:67).
4. Geçiş Dönemi Fontları (Transitional)
Bu gruba giren yazıların ince ve kalın hatları arasında geleneksel yazılara göre daha belirgin bir
kontrast vardır. Serifler yataya daha yakın bir eğimdedir. Başlıca örnekler: Baskerville, Perpetua,
Caledonia’dır. (Becer, 2005, s:178).
5. Modern Fontlar
Modern yazılarda ince ve kalın hatlar arasındaki kontrast üst sınırdadır. Yuvarlak biçimlerdeki
incelme ekseni dikey konumdadır. Harflerin anatomisinde geometrik kurallar ağır basar. Başlıca örnekler:
Bodoni, Didot, Walbaum, Torino yazı karakterleridir. (Becer, 2005, s:178).
6. Elyazısı Fontları (Script Types)
El yazılarındaki serbest ve akıcı biçimsel özellikler temel alınarak tasarlanan bu tür yazıların başlıca
örnekleri arasında; Brush Script,Vivaldi, Mistral, Brody, Palace Script. (Becer, 2005, s:178).
7. Grafik Fontlar (Graphic)
Daha serbest yazma biçeminin tersine, özel bir şekilde çizilerek tasarlanmış olan ve tüm
karakterlerin gösterildikleri 'Libra', 'Cartoon', 'Dom Casual' gibi font tasarımlarıdır (Sarıkavak,2004, s:67).
8. Dijital Fontlar (Digital)
Yalnız geçmiş dönemde üretilmiş fontların sayısallaştırılması (digitization) olmayıp, özellikle
bilgisayar teknolojisinin etkilerini içeren font tasarımlarıdır. Genellikle grafik fontlar içinde de
değerlendirilebilirler (Sarıkavak,2004, s:67).
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4.6. Harf Arası Boşluk Düzeni (Espas)
Harfler farklı boşlukları olan tasarım elemanlarıdır. Bu boşluklar profesyonel grafik tasarım
boyutunda yazının puntosuna, anatomisinin oranlarına, sütun genişlik ve satır arası boşluğa ilişkilendirilerek
karar verilebilen ayarlardır. (İstek, 2005, s.17).

Görsel 9 Harf arası boşluk (Kaynak: Ambrose ve Harris, Grafik Tasarımda Tipografi s.96.)

Metnin harf aralıklarını düzenlerken hatırlanması gereken iki önemli kural vardır;
•
•

Yazı büyüdükçe, boşlukların azaltılması gerekir. Örneğin üstteki kelime doğru dizilmiş
görünürken, alttaki kelimede harf aralığı düzenlemesi yapılması gerekmektedir.
Yazı karakteri seçimi tamamlanmadan, iki harf arası boşluk düzeni uygulanmamalıdır. Farklı yazı
karakterlerinin farklı yapı özellikleri vardır, bu nedenle özel harf aralığı düzenlemesine gereksinim
bulunmaktadır (Ambrose ve Harris, 2014, s.96).

4.7. Kelime boşluk düzeni
Kelimeler yan yana geldiklerinde satırları oluştururlar. Bu durumda kelime arası boşlukların
düzenlenmesi gerekmektedir. Kelime arası boşluğunun da harf arası boşluğu gibi mekanik ölçüm aletleriyle
değil, göz ile saptandığı bir gerçektir. Kelime aralarını düzenlerken, kelimeler arasında kullanılan noktalama
işaretlerini de dikkate almak gerekir. . (İstek, 2005, s:23)

Görsel 10 Kelime arası boşluk (Kaynak: Ambrose ve Harris, 2012 s.112.)

Grafik tasarımla ya da görsel iletişimle ilgilenen herkesin başarılı bir tipografi yaratmak için gerekli
kuralları iyi bilmesi gerekmektedir. Tasarımcı dilini iyi bilmeli, analiz edebilmeli ve aktarılacak bilgiyi
önem sırasına koyduktan sonra tasarıma başlayarak, başarılı bir iletişim kurmalıdır. Tasarımı ne kadar
başarılı olursa olsun eğer mesaj doğru ve hızlı bir şekilde iletilemiyorsa o düzenleme başarısız olarak kabul
edilmektedir.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölüm kapsamında, grafik tasarım alanında, görsel tasarımı meydana getiren unsurların
arasında yer alan, tipografi öğesinin kullanım şekillerine, doğru bir tipografik anlatım üretebilmek
için gerekli temel özelliklere yer verilmiştir. Okuyucu ile hızlı ve direkt iletişim kurarak hız
kazandırmak gibi önemli noktalara vurgu yapmak için gerekli çözüm önerileri anlatılmıştır.
Sonrasında yazı, yazı karakteri anatomisi, taban çizgisi, majiskül ve miniskül harfler, x-yüksekliği,
harflere özel tanımlar, orta çizgi, üst çizgi, yukarı uzantı, aşağı uzantı, kapatılmış alan, yatay vurgu,
eğri vurgu, kulak, göz, mutlak ölçüler, göreli ölçüler, punto, pika, em ve en boşluklar, yazı türleri,
tırnak türleri, yazı karakterlerinin sınıflandırılması, harf arası boşluklar, kelime boşluk düzeni gibi
tipografinin temel kavramları ve kuralları, bu kuralların önemi açıklanarak, öğrencilerin tipografi
konusunda donanım kazanması sağlanmaya çalışılacaktır.
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Uygulama Soruları
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulama soruları bulunmamaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Bir yazı karakterinin taban yüksekliğinden, orta çizgiye olan uzaklığına ne ad verilir?
a) x-kare yüksekliği
b) x-y-z yüksekliği
c) x yüksekliği
d) x2 yüksekliği
e) xy yüksekliği
2) Bir yazı karakterini ölçmek için kullanılan ölçü birimine ne denir?
a) Gama
b) Bezik
c) Benzeşik
d) Pantone
e) Punto
3) Yazı büyüdükçe, iki harf arasında hangi türde düzenleme yapmak gerekmektedir?
a) Benzerliği çoğaltmak
b) Boşlukları azaltmak
c) Boşlukları çoğaltmak
d) Rengi soldurmak
e) Rengi azaltmak
4) Keski kalem ve çekiç ile biçimlendirilmiş yazı karakterleri, verilen seçeneklerden hangi grup içerisinde
yer almaktadır?
a) Gotik Fontlar
b) Geçiş Dönemi Fontları
c) Çağdaş Fontlar
d) Kazıma Fontlar
e) Çağdaş Fontlar
5) Bilgisayar teknolojisinin etkilerini içeren fontlara ne ad verilmektedir?
a) Yabancı Fontlar
b) Çizgisel Fontlar
c) Bitmap Fontlar
d) Dijital Fontlar
e) Optimal Fontlar
6) 30-35 cm.lik ortalama bir okuma uzaklığı için yazı boyutu kaç punto olmalıdır?
a) 9-11
b) 11-12
c) 12-13
d) 10-12
e) 11-13
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7) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bir yazı karakterini tanımak için önemli bir özelliktir?
a) Uzaklık
b) Yakınlık
c) Tırnaklar
d) Çizgi
e) Dizlem
8) Miniskül harflerin yüksekliğini belirleyen çizgiye ne ad verilir?
a) Orta Çizgi
b) Yatay düşey
c) Yatay düzlem
d) Yatay eğri
e) Yatay uzantı
9) Majiskül ve miniskül harflerin altında yer alan çizgi, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
a) Karşılıklı tamamlayıcı çizgi
b) Taban çizgisi
c) Tamamlayıcı çizgi
d) Karşıt çizgi
e) Yakın tamamlayıcı çizgi
10) A, H, T gibi harflerin yatay çizgisine ne denir?
a) Yatay vurgu
b) Yatay düşey
c) Yatay düzlem
d) Yatay eğri
e) Yatay uzantı

Cevaplar 1)c, 2)e, 3)b, 4)d, 5)d , 6)a, 7)c, 8)a, 9)b,10)a
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5.RENK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu bölümde ilk olarak rengin temel terminolojisi, özellikleri, kombinasyonları,
sınıflandırılması anlatılacaktır. Ardından renk sistemleri, rengin işlevsel, psikolojik etkileri ve
kullanım şekillerine yer verilecektir. Son olarak da baskı aşamasında rengin önemi anlatılarak
ölçme ve değerlendirmeye yönelik kullanım metodları sunulacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1.
2.
3.
4.

Renk nedir? Rengin özellikleri nedir?
Rengin işlevsel etkileri nelerdir?
Rengin psikolojik etkileri nedir?
Seçeceğiniz bir tasarımda kullanılmış olan renklerin oranlarını inceleyiniz. Tasarımın
bütününde renk skalasındaki hangi özellikler kullanılmıştır?
5. Baskı aşamasında renk kodlarını bilmek neden önemlidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Renk kavramının tanımı

Renk kavramının önemi,
özellikleri, armonisi
anlatılacaktır.

Kazanım nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Kazanım okuyarak ve
araştırarak
geliştirilecektir.

Rengin işlevsel etkileri

Rengin işlevsel
etkilerinin tasarıma
katkısı öğrenilecektir.

Kazanım okuyarak ve
araştırarak
geliştirilecektir.

Renklerin psikoloijk
etkileri

Renklerin psikolojik
etkilerinin, tasarımdaki
rolü irdelenecektir.

Kazanım okuyarak, örnek
çalışmalar üzerinden
inceleme yapılarak
geliştirilecektir.

Baskı aşamasında renk

Baskı aşamasında renk
ölçme-değerlendirme
metodları öğretilecektir.

Kazanım okuyarak, örnek
çalışmalar üzerinden
inceleme yapılarak
geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar
Renk, Renk Skalası, CMYK, RGB, Pantone Renk Kataloğu.
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Giriş
Sözsüz iletişimin en etkili ifade biçimlerinden biri olan renk, duygu ve düşünceleri temsil etmek
için kullanılmaktadır. Rengin doğru kullanımı grafik ifadeleri etkileyici bir biçimde sunmak, destekleyici
bir anlatım yaratmak, hedef kitle ile direkt iletişim kurmak gibi önemli noktalara vurgu yapmaktadır.
Günümüzde birçok basılı ve dijital ürünün tasarımında öncelikli olarak renkten yararlanılmaktadır. Grafik
tasarımcının anlatım gücünü artıran bir unsur olarak renk, çağdaş tasarımın da önemli bir yönü olarak
kullanılmaktadır.
Bu bölümde renk nedir? Renklerin özellikleri nedir? Rengin işlevsel etkileri nelerdir? Renklerin
psikolojik etkileri nedir? soruları cevaplanacaktır. Çevremizdeki nesneleri algılamamızda büyük rolü olan
rengin, grafik tasarım alanında kullanılırken göz önünde bulundurulması gerekenler ve tasarım
hiyerarşisinde renk kullanımı anlatılacak, baskı aşamasındaki renk kurallarının önemi açıklanarak,
öğrencilerin renk konusunda farkındalık sağlamaları amaçlanmaktadır.

109

5.1. Renk Kavramı Nedir?
Renk, ışığın cisimlere çarptıktan sonra yansıyarak gözümüzde bıraktığı etkidir. (Sağocak, 2005,
s:78) Renk, insan gözünün görebildiği ışık tayfının belirli elektromanyetik dalga boyudur. (Kılıç, 2000: 26).
İçinde bulunduğumuz evren renklerle doludur. Gökyüzü, toprak, su, ateş renklidir. Bu görüntülerden haz
duyan insan daima onları çevresinde yeniden üretmek istemiştir. (Delamare, Guineau, 2007, s:13).
Cisimlerden yansıyarak gelen, görsel algı sonucu oluşan bir duyum olan rengin, dalga boyları
farklıdır. İnsan gözü ancak 380-780 dalga boyu aralığındaki ışık bölgelerini algılayabilmektedir.
Algılanabilen bu ışık bölgelerinin gözdeki renk izlenimlerini oluşturan dalga boyları en uzundan, en kısaya
referans aralıkları sıralanacak olursa;
627-780 nanometre referans aralığındaki kırmızı,
589-627 nanometre referans aralığındaki turuncu,
566-589 nanometre referans aralığındaki sarı,
495-566 nanometre referans aralığındaki yeşil,
436-495 nanometre referans aralığındaki mavi,
380-436 nanometre referans aralığındaki mor
(elektroteknoloji.com:2018) olarak açıklanmaktadır.

Görsel 1.: Işığın prizmadaki geçişi
https://www.nkfu.com/tayf-nedir-nasil-olusur/
Çevremizde gördüğümüz tüm objeler birer ışık kaynağı olduğu ve aldıkları ışığı yansıttıkları için
görülmektedir. Çevremizdeki en büyük ışık kaynağı güneştir. Güneşten yansıyan ışınlar ilk olarak gözümüz
tarafından beyaz renkli olarak algılanırlar. (Ketenci, Bilgili, 2006, s.183) Güneş ışınlarına prizma
tutulduğunda ise prizmadan geçen beyaz ışığın kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi-mor ve mor renge
dönüştüğü görülmektedir.
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Görsel 5. 12’li renk çemberi (Öztuna:2007, s:125).

Ana renkler kırmızı, mavi, sarı renklerden oluşmaktadır. Ara renkler olan ikincil renkler ise turuncu,
yeşil, mor renklerinden meydana gelmektedir. İki ana rengin karışımıyla ortaya çıkan ara renk, karışıma
katılmayan ana rengin tamamlayıcısıdır. Aynı zamanda birbirlerinin vurgusunu ortaya çıkartıp, birbirlerini
harekete geçirdiklerinden, titreşim yaratan, karşıt (kontrast) renklerdir. Renk çemberinde karşılıklı olarak
yer almaktadırlar. Örneğin kırmızı rengin tamamlayıcısı yeşil; mavi rengin tamamlayıcısı, turuncu; sarı
rengin tamamlayıcısı, mor’ dur. Yine örnek vermek gerekirse renk çemberinde yan yana yer alan komşu
renkler aynı zamanda birbirine uygun olan bileşik renkler olarak da tanımlanmaktadır.
Renk çemberinde ara renkler, birincil ve ikincil renkleri arasına yerleştirilir. Üçüncül renkler ise,
iki ikincil rengin karışımından elde edilir. (Öztuna, 2007, s:3) Renkler, sıcak ve soğuk olmak üzere ikiye
ayrılırlar. Soğuk renkler mavi, mor ve yeşil; sıcak renkler ise kırmızı, turuncu ve sarıdır. Ancak soğuk renge
karıştırılan sıcak renk, soğuk rengi, karıştırma derecesine göre, sıcaklaştırır. Örneğin turuncu sıcak renktir,
soğuk renk olan mor renk, yoğun bir oranda karıştırılırsa turuncu sıcaklığını kaybetmektedir.

Görsel 2. Sıcak, soğuk renkler
https://www.lumens.com/on/demandware.static/-/Sites-Lumens-Library/
default/dw69116ec8/images/ideas-advice/how-tos/how-to-coordinate-textiles/color-wheel.jpg
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Renkler toplamsal (ekran) yöntemi ve çıkarımsal (baskı) renk yöntemi olarak ikiye ayrılmaktadır.
Bu iki yöntemin farkı ise oluşum özellikleridir. Toplamsal (ekran) yöntemi, ışığın renklerinin biraraya
gelmesiyle oluşmaktadır. Buradaki üç ana rengin karışımı beyaz rengi ortaya çıkarmaktadır. Çıkarımsal
(baskı) yönteminde ise pigment bazlı boyaların karışımı söz konusudur. Bu yöntemde de üç ana renk
karıştırılmaktadır ancak bu yöntemde renklerin karışımından elde edilen ortak renk, siyah rengi
oluşturmaktadır.

Görsel 3. Toplamsal ve Çıkarımsal Renk Skalası

5.2. Rengin Özellikleri ve İşlevsel Etkileri
Işığın dalga boyuna göre uyandırdığı his ve çeşitlilik özellikleri, rengin türü olarak
tanımlanmaktadır. Tam doygun olan rengin içerisinde hiç gri yoktur ve bu renkler canlı ya da parlak olarak
tanımlanmaktadır. Bir rengin doygunluk değeri azaldıkça içerisindeki gri rengin yoğunluğu artar ve renk
boğuklaşır. Siyahtan beyaza doğru gri tonlarını gösteren bir ton skalasında en açık renk beyaz, en koyu renk
ise siyahtır.

Görsel 4. Alman kimyacı Wilhelm Ostwald'ın geliştirdiği Ostwald sistemi
(gorseldilsanat.blogcu.com)
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Renk ekinsel bir üründür; tümüyle bireyin algılamasıyla ortaya çıkar. Bir başka deyişle, yalnızca
gözle görülmesi yetmez, ayrıca bireyin beyniyle, zihniyle, bilgileriyle, düşgücüyle bu ürünleri çözümlemesi,
algılaması gerekir. (Pastoureau, 1992, s:52)
Bu bağlamda, görüntülerdeki renklerin çözümlenmesi aşamasında, toplumsal, ekinsel, siyasal,
ekonomik durumlarının etkisi de gözönünde bulundurulmalıdır. Çevrede her şeyin bir rengi vardır ve bu
renkler, bireylere değişik kavramlar, duygular çağrıştıran birer gösterge olarak bireyi yönlendirmektedir.
Renk ait olduğu ve içinde yer aldığı kombinasyonlarda, mekanın duygusuna katkıda bulunurken,
farklı renklerden oluşan bir düzende ise çeşitlilik duygusu vermektedir. Benzer renk düzeni
kombinasyonları ya da tek renkten oluşan bir duygu durumunu belirlemektedir. “Renkler tasarımın dilidir
ve iletişimin birincil gerekliliklerinden olan renkler, dikkat çekicilik ve göze çarpma konusunda etkin bir
rol üstlenmektedir.”(Özen, 2011, s:18). Renk tek başına tasarımın ölçeğini belirleyebilmektedir. Örneğin
kullanım durumlarına göre karşıt renklerin kullanımı titreşim oluşturmaktadır bu da daha dazla ilgi
çekmesine, hareket ediyormuş gibi bir görünüm sağlamasına neden olmaktadır. Tasarımda sıcak ya da
soğuk renk gruplarının kullanımı ile ön-arka ilişkisi sağlanabilmektedir. Öncelikle gösterilmek, okutulmak
istenilen tasarım öğeleri, renkle ön plana çıkartılabilmektedir.

Görsel 5. Öğrenci çalışması iki boyutlu tamamlayıcı renklerden oluşan motif,
sarı- mor, kırmızı- yeşil. (Öztuna:2007, s:129).
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Görsel 5. Herbert Bayer, Bauhaus’un 50.yılı sergisi için afiş,
ana renk kullanımına ait (sarı, kırmızı, mavi) örnek. (Öztuna:2007, s:126).

5.3. Renk Çemberi Kombinasyonları
Grafik tasarım konusunda renk bağlamında en temel sorunsallardan biri de hangi renk
kombinasyonlarının nasıl biraraya getirileceğidir. Hangi amaçla hangi renklerin kullanılacağının çözüm
yöntemlerinden birisi ise renk çemberi kombinasyonlarıdır. Örneğin renk çemberindeki özellikler referans
alınarak kullanılan yöntemler daha etkili sonuçlar doğurmaktadır. Bu özelliklerin tanımlarını inceleyecek
olursak;
Monokrom: Monokrom renk, renk çarkındaki herhangi bir tek renktir.

Görsel 6. Monokrom renk örneği

Tamamlayıcı: Tamamlayıcı ya da karşıt renkler, renk çarkında birbirine bakan renklerdir.
Tamamlayıcı renkler güçlü karşıtlık oluştururlar böylece bu renklerin kullanımı daha canlı bir tasarım ortaya
çıkarır.

Görsel 7. Tamamlayıcı renk örneği
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Parçalı Tamamlayıcılar: Parçalı tamamlayıcılar renkler üç renk içerirler. Bunlar, ilk seçilen temek
renk ve bu rengin tamamlayıcısına bitişik komşu renktir.

Görsel 8. Tamamlayıcı renk örneği

Üçler: Üçlü renkler, renk çarkında birbirine eşit uzaklıkta duran herhangi üç renktir. Bu üç renk
birbirine karşıt olduğundan, üçlü renk kartelaları izleyen için bir gerilim oluşturur. Birincil ve ikincil renk
aralıkları da üçlülerdendir.

Görsel 9. Üçler renk örneği

Benzeşik: Benzeşik renkler seçilen temel renk ve onun her iki yanındaki iki renktir yani temel
olarak, herhangi üçlü sıralı renk dilimdir. Benzeşik renk kartelaları uyumlu ve natürel renk harmanları
oluşturur.

Görsel 10. Benzeşik renk örneği

Karşılıklı Tamamlayıcılar: Bir karşılıklı tamamlayıcı takımında bir üçlü ve üçlünün
merkezindeki rengin tamamlayıcısı bulunur.

Görsel 11. Karşılıklı tamamlayıcılar renk örneği
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Yakın Tamamlayıcılar: Bir yakın tamamlayıcı renk, seçilen temel rengi tamamlayıcısına bitişik
olan komşu renktir.

Görsel 12. Yakın tamamlayıcılar renk örneği

Çift Tamamlayıcılar: Çift tamamlayıcılar, bitişik komşu herhangi iki renk ve onların renk
çarkında karşısında duran iki tamamlayıcısıdır.

Görsel 13. Çift tamamlayıcılar renk örneği (Ambrose, Harris:2009, s:21)

Bu renk skalalarında belirtilen özelliklerden, tamamlayıcı renk özelliği kullanılarak oluşturulan
tasarımlara örnek olarak, ünlü tasarımcı Paul Rand’in poster tasarımı görülmektedir.

Görsel 14. www.paulrand.design
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5.4. Rengin Psikolojik Etkileri
Her rengin bir dili vardır, her renk insan üzerinde farklı etkiler bırakmaktadır. Renklere yüklenen
resimsel, fiziksel, psikolojik ve toplumsal anlamlar değişkenlik gösterebilmektedir. Genel olarak kırmızı
simgesel olarak dinamizmi çağrıştırmaktadır. Psikolojik anlamda heyecan verici ve iştah açıcı olarak
tanımlanmaktadır. Resimsel anlamda dikkat çekicidir. Ateşi ve tehlikeyi belirtmek için kullanılmaktadır.
Siyah renk ise resimsel anlamda kaliteyi ve lüksü çağrıştırabilirken, toplumsal anlamda aristokrasiyi,
matemi de çağrıştırabilmektedir. İnsana huzur ve güven veren yeşil ise doğanın ve baharın rengidir.
Simgesel anlamda dinginlik, kararlılık ve tazeliği temsil etmektedir. Mavi geniş ufukların, gökyüzünün ve
denizin rengidir. Sınırsızlığı ve sonsuzluğu temsil eden mavi renk, psikolojik anlamda dinlendirici iken
simgesel anlamda sonsuzluk, barış, güven ve saygınlık etkisi yaratmaktadır. Turuncu simgesel anlamda
enerjiyi ve canlılığı temsil etmektedir, davetkar ve samimidir. Sarı simgesel anlamda parlaklık, mutluluk ve
eğlence ile özdeşleşen dikkat çeken bir etki yaratmaktadır. (Özen, 2011, s:18)
Her tasarımda olduğu gibi, renk öğesinde de doğanın etkileri çok zengindir. Doğada yer alan renk
armonisi, çoğu zaman tasarımcı için ilham kaynağı olabilmektedir. Tasarımcı çalışmasında,
gerçekleştireceği projesinde vb. renk yaklaşımlarında hedef kitlenin istekleri doğrultusunda kompozisyonlar
ile yeni bir görsel algı yaratabilmektedir. Örneğin bir tasarımcı görsel derinlik yaratmak istediğinde ya da
mesajını öncelikli okutmak istediği zaman zeminde soğuk renkler olan mavi, mor ve yeşil renklerden birinin
üzerine; karşıtlık oluşturacak sıcak renklerden biri olan kırmızı, turuncu, sarı renk ekleyerek tasarımını öne
çıkarabilmektedir. Renkler, hedef kitlede belirli bir etkileşim, görsel kimlik ve aidiyet duygusu yaratmak
için de kullanılabilmektedir.
Renk

Algı

Pazarlama Örnekleri

Kırmızı

Güçlü, tehlikeli,
heyecanlı,sıcak, şehvetli,dışa
dönük

Nestle, Coca - Cola

Yeşil

Serin,sakin, doğal

Clinique Kozmetik, Seven
Up, Garanti Bankası

Mavi

Serin,sakin, hüzünlü,saygıdeğer,
otoriter

Davidoff Cool Water Parfüm,
Big Blue IBM, Nivea

Siyah

Soğuk, prestijli, sofistike

Label, Negro, Bitter Çikolata

Sarı ve

Ona Ayçiçeği, Gold Card

Altın Sarısı

Lüks, zengin

Portakal

Sıcak,doğal ve samimi

Advantage Card, Lancaster
Güneş Ürünleri

Mor

Asalet, imparatorluk

Milka

Şeffaf

Temiz,saf,katıksız

Palmolive Duş Jeli, Celar
Choice Ağız Yıkama Suyu

rengi
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Tablo1. Renklerin Genel Algılanışı. (Odabaşı, 2002, s:139)

https://www.nivea.com.tr/
http://www.coca-cola.com.tr
http://www.milka.com.tr/milka-markasi
Renklerin bazı anlamları küreseldir. Ancak bazı renklerin anlamları farklı duygular ve ruh halleriyle
de ilişkilendirilebilmektedir. Estetik ve etkili tasarımlar yapabilmek için kombinasyon örneklerine dair
çeşitli tanımlar bulunmaktadır. Bunlardan bazı renk kombinasyon örneklerine yer vermek gerekirse; Sakin
renk kombinasyonları: Bu palet, beyaz ya da kırık beyazla karşıt olarak kullanabilecek mavi, yeşil ve
lavantanın açık ve orta tonlarını içerir. Berrak mavi gökyüzünü ve temiz suları anımsatan bu palet, sessizliği
ve huzuru yansıtmaktadır.

Görsel 15. Renk kombinasyonları, sakin.

Canlı renk kombinasyonları: Bir karnaval düşünün ve o karnavalı renkle anlatmaya çalışın.
Muhtemelen yüksek sesli, pervasız ve gösterişlidir. Bu palette, çoğunlukla sıcak renkler tarafından
oluşturulan enerji ve hareket bulunmaktadır. Parlak ve canlı renkler, palete çocuksu bir netlik eklemektedir.
Cesur renk kombinasyonları: Siyahı, koyu mavi, parlak sarı gibi bir ya da iki otoriter renkle birlikte
kullanılan güçlü bir palettir.

Görsel 16. Renk kombinasyonları, canlı.

Görsel 17. Renk kombinasyonları, cesur. (Ambrose, Harris:2009, s:27)
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Görsel olarak algılanan, birçok duygusal etkiye sahip olan renk, estetik amaçlara hizmet veren bir
araçtır. Dünyaca ünlü grafik tasarımcılar Herbert Bayer (Görsel 18), Stephan Bundi (Görsel 19) ve Alain
Le Quernec’in (Görsel 20) tasarladığı ticari ve kültürel afişlerde renk kullanım örneklerini inceleyiniz.

Görsel 18. www.herbert-bayer.com

Görsel 19. retroavangarda.com/gallery-of-friends/albums/Stephan_Bundi/?img=2089

Renkler tasarımda çok farklı şekillerde de kullanılabilir: Afişin ana rengi olarak, ayırıcı olarak,
kırımlı kapak olarak, bir kitabın üzerine kuşak bant olarak, kitabın kenar ayırıcısı olarak
kullanılabilmektedir. Renk planı, bazen de basılı bir yayında forma planı ya da özel renk gelecek bölümleri
ayırmak için kullanılabilir. Bir tasarımcının proje aşamasında bu sınırları iyi belirlemesi gerekmektedir.
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Görsel 20. http://indexgrafik.fr/alain-le-quernec/alain-le-quernec-affiches-theatre-cornouaille-kindheit-ist-kein
kinderspiel/

Görsel unsurlar, renklerle bir bütünlük oluşturacak biçimde ilişki kurabildiği gibi bazen de görsel
unsurların aralarındaki renk farklılıklarını belirgin biçimde vurgulayarak, renk hiyerarşisi
sağlayabilmektedir.

5.5. Baskı Aşamasında Renk
Bir görselin basılabilmesi için gerekli renklerin baskıya uygun dört ana renge (CMYK)
ayrıştırılması işlemine renk ayrımı denmektedir. CMYK baskı tekniğinde (Cyan, Magenta, Yellow ve
Black-Key) trikromi renkler olarak da ifade edilen dört ana renk kullanılır. Görsel iletişimci ve tasarımcının
renk ayrımının özelliklerini iyi bilmesi, tasarımın kaliteli bir şekilde sonlandırılması bakımından önem
taşımaktadır.
Görseli oluşturan tramlar (noktalar dizisi), basıldıklarında dört renkli imge yanılsaması vermektedir.
Her rengin tram açıları, değeri, sıklığı, biçimi farklıdır. “Her rengin taramasına farklı bir açı verilmesinin
nedeni budur. Basılacak her renk, o renk için baskı plakasının yapmak için kullanılacak kendi tram nokta
serilerinin üretmesi için taranır” (Ambrose ve Harris, 2014, s:48).

Görsel 22. Tram (Kaynak: Ambrose, Harris, 2014, s:49)
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Dijital ekran, kırmızı, yeşil ve mavi renkteki ışık yoluyla görüntü üreten bir cihazdır ancak
ekranların çıkış cihazıyla eş renkte doğru renk seçimi yapılabilmesi için doğru kalibrasyon ayarlarının
yapılması gerektirir. Tasarım baskı aşamasına gönderilirken işin niteliği, kullanılacak renklerin özelliği,
baskı türü gibi özellikler belirlenmelidir. Matbaalarda genellikle proses renkler (Dört standart mürekkebin
karışım değerleri) tercih edilse de özel baskı gerektiren durumlarda spot renk kullanılmaktadır. Spot renk
kullanımında, dört renk CMYK kalıbının üzerine ek bir kalıp gelmektedir. Bu da maliyeti artırmaktadır.

Görsel 29. Pantone Rehber Renk Kataloğu
https://www.pantone.com/products/graphics/extended-gamut-coated-guide
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Uygulama Soruları
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulama soruları bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölüm kapsamında, medya, iletişim ve grafik tasarım alanında, görsel tasarımı meydana getiren
unsurların başında yer alan renk öğesinin kullanım şekilleri, görsel çözümler üretebilmek için faydalı renk
özellikleri, kombinasyonlarına yer verilmiştir. Rengin işlevsel etkileri ve psikolojik etkileri özetlenmiş,
grafik tasarım alanında renk kullanımının önemi ile göz önünde bulundurulması gerekenler ile tasarım
hiyerarşisinde renk kullanımı anlatılmıştır. Baskı aşamasında renk kurallarının önemi açıklanarak,
öğrencilerin renk konusunda farkındalık sağlamaları amaçlanmaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, karşıt iki renk özelliği taşımaktadır?
a) Kırmızı - Mor
b) Turuncu- Sarı
c) Turuncu -Yeşil
d) Sarı - Mor
e) Yeşil - Mavi
2) Bilgisayar ekranında görülen rengin karşılığının, baskı değerleri ile birbirini tutması için hangi
katalog türü kullanılmaktadır?
a) Gam
b) Bileşke
c) Benzeşik
d) Pantone
e) Punto
3) Tasarımda şekil/zemin/renk ilişkisi tasarlanırken titreşim yaratmak için hangi kombinasyon
özelliği kullanılmaktadır?
a) Tamamlayıcı renk
b) Monotip renk
c) Monokrom renk
d) Tipolojik renk
e) Semantik renk
4) Matbaa teknolojisinin en önemli unsuru olan CMYK baskı sistemi hangi evrensel terimlerin baş
harflerinden oluşmaktadır?
a) Cyan - Magonte - Yellow - Kie
b) Cebya - Magi - Yel - Kla
c) Cyan - Mai - Yei - Key
d) Cyan - Magenta - Yellow - Key
e) Cyi - Magi - Yellow – Kie
5) Dijital ekranda kullanılan RGB renk sistemini oluşturan renklerin karışımı sonucu hangi renk
ortaya çıkmaktadır?
a) Siyah
b) Kahverengi
c) Lacivert
d) Beyaz
e) Bordo
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6) Renklerin yüzde yüz değerlerinden, yüzde sıfır değerlerine kadar olan tüm ara tonlarını gösteren
renk çizelgesine ne ad verilir?
a) Renk skalası
b) Rengin kombinasyonları
c) Renk çubukları
d) Renk kolajları
e) Renk pikajı
7) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi soğuk renk grubunu oluşturmaktadır?
a) Mavi, mor ve yeşil
b) Turuncu, mavi, yeşil
c) Kırmızı, sarı, yeşil
d) Mavi, mor ve turuncu
e) Mavi, mor ve sarı
8) Grafik tasarım alanında, renklerin psikolojik olarak önce algılanması istendiğinde, hangi renk
grubu ile öncelik sağlanmalıdır?
a) Soğuk
b) Kodlama
c) Bileşik
d) Ardışık
e) Sıcak
9) Seçilen temel bir rengin her iki yanında, ona en yakında bulunan iki renk hangi renk
kombinasyon grubunu oluşturmaktadır?
a) Karşılıklı tamamlayıcı
b) Üçlü
c) Benzeşik
d) Karşıt
e) Yakın tamamlayıcı
10) Aşağıdaki örnek verilen renk çemberinde, hangi renk kombinasyon özelliği kullanılmıştır?

a) Parçalı tamamlayıcı renkler
b) Benzeşik renkler
c) Birleşik renkler
d) Karşıt tamamlayıcı renkler
e) Çift tamamlayıcı renkler
Cevaplar
1)d, 2)d, 3)a, 4)d, 5)d , 6)a, 7)a, 8)e, 9)c 10) a
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6. GRAFİK ŞEKİLLENDİRME ÇALIŞMALARI VE DENEYSELLİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
▪

Grafik Şekillendirme Süreçleri

▪

Monotip Baskı Denemeleri

▪

Şablon Uygulamaları

▪

Metaforik Tasarım Oyunu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Grafik şekillendirme çalışmalarında deneyselliğin önemini açıklayınız.
2. Gestalt ilkeleri açısından şekil/zemin ilişkisini açıklayınız.
3. Monotip baskı tekniğini anlatınız.
4. Özgün görsel çözüm üretmek amacıyla uygulanabilecek tekniklerden
bahsediniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Grafik Şekillendirme
Çalışmaları ve
Deneysellik

Grafik tasarım açısından
önemli olan form
şekillendirmelerine
yönelik, kişisel ifade
yöntemleri geliştirebilmek,
sınırsız malzeme ve teknik
ile yaratıcı, özgün görsel
çözümler üretebilmek

Çizim, boyama, özgün baskı,
kolaj vb. teknikler ile dijital
tasarım uygulamalarının
sunduğu tüm imkanları
keşfetmeleri teşvik edilir,
kendilerinin seçtikleri teknikler
ile kavramlara yönelik uygulama
çalışmaları yürütülür
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Anahtar Kavramlar
●
●
●
●

Grafik Şekillendirme
Deneysel Tasarım
Grafik Tasarım
Monotip Baskı
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Giriş
Öğrencilerin yeni ifade yolları geliştirebilmeleri, sınırsız malzeme ve teknik ile kavramlara
yönelik alışılmadık, yaratıcı, özgün görsel çözümler üretebilmeleri amacıyla grafik şekillendirme
çalışmaları yapılır. Bu çalışmalar, belirlenen boyutlarda soyut ya da somut kavramlar çerçevesinde
form ve kompozisyon çözümlerine yönelik araştırmalar ile gerçekleştirilir.
Temel grafik tasarım öğeleri ve temel tasarım ilkelerine hakimiyetin sağlanması, grafik
şekillendirme çalışmaları açısından son derece önemlidir. Tasarım süreçlerinin doğru
ilerleyebilmesi, mesajın ya da fikrin hedef kitleye net olarak ulaşabilmesi, bu ilkelere uygun
tasarım şekillendirmeleriyle mümkün olabilecektir.
Etkili bir görsel çözüm çizgi, form ve leke değeri açısından doğru ton, renk, doku ve
boyutlar ile şekillendirilerek sağlanır. Görsel algının doğru yönlendirilebilmesi için, tasarımdaki
hiyerarşik düzenin, negatif-pozitif alanların, hareket ve yön gibi denge unsurlarının doğru
kurgulanması şarttır (Becer, 2015: 56-74).
Tasarımı oluşturacak olan tüm görsel öğeler temel tasarım prensipleri göz önünde
bulundurularak şekillendirilirken, yaratıcılık, özgünlük ve bireysel anlatım yöntemlerini geliştirici
uygulamaların sürdürülmesi sağlanmalıdır.
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6.1. Grafik Şekillendirme Süreçleri
Grafik şekillendirme süreçleri oyun oynuyormuşçasına, hata yapma korkusu olmadan
özgürce, öğrencilerin deneme yapmalarına imkan veren yapıda sürdürülür (Aslıer, 1986: 129).
Sürecin deneyimlenmesinin ön planda tutulduğu çalışmalar ile öğrencilerin yaratıcılıklarının
geliştirilmesi sağlanır. Alışılmadık olanı ortaya koyma yetisi kazandırmak amacıyla kalıplaşmış
ifade yöntemlerinden öğrencileri kurtarmak, bu bağlamda son derece önemlidir. Bireysel özgünlük,
form araştırmalarında her türlü malzeme ve tekniği kullanabilme özgürlüğü ile deneysel çalışma
süreçleri sayesinde gelişir. Atık malzemelerden, tüm sanat malzemelerine, dijital tekniklerden,
özgün baskı tekniklerine kadar her türlü materyal, ifade edilmek istenen kavramın yada fikrin
görselleştirilerek tasarlanmasında katkı sağlayabilir.
“Bir grafik tasarım problemi için tek bir doğru çözüm yoktur” (Becer, 2015: 34). Tasarım
sürecinde sınırsız teknik imkanlar ile heyecanlanmak, denenmemiş olanı denemek, çağının bir
adım ötesinde sonuçlar ile geleceği şekillendirme vizyona sahip olmak, tasarımcının hedefi
olmalıdır. Bu doğrultuda, araştırma yaparak kendine ait yöntemler geliştirmesi için öğrenciler
desteklenmelidir. Günümüz koşullarında sınırsız teknik bilgiye, çok zevkli ve kolay bir şekilde
ulaşılabilmesi, keşfetme ihtiyacı ve merak ile şekillendiğinde öğrencilerin yaratıcılıkları
gelişebilmektedir. Bu ders sayesinde, kavramlar yada tasarım problemine yönelik görsel çözüm
arayışındaki öğrenci çok çeşitli alternatif çözümler üretebilmeli ve farklı teknikleri bir arada
kullanma deneyimine sahip olmalıdır.
Konsepte yönelik görsel çözüm üretme amacıyla farklı teknik ve malzeme arayışındaki
öğrenci, kullandığı tasarım elemanlarının bütünlüğünü ve dil birliğini de sağlamak zorundadır.
“Bütünlük olmadan bir tasarım kaotik ve okunamaz hale gelir. Ancak çeşitlilik olmadan da
bir tasarım monoton ve cansız olacaktır. İkisi arasında bir denge bulunmalıdır” (White, 2011: 83).
“Bir insanın nasıl gördüğünü ve görsel bilgiyi nasıl anlamlı bir bütüne dönüştürdüğünü
araştıran Gestalt Psikoloji Okulunun bu alanda elde ettiği sonuçlar, tasarım ilkelerini belirleyen
başlıca faktörler arasındadır. Buna göre; bütün, onu oluşturan parçalardan daha önemlidir”
(Becer, 2015: 64).
Gestalt ilkeleri, tasarım bütünlüğünü sağlamak açısından etkili sonuçlar elde edebilmek
için tasarımcılara önemli ipuçları vermektedir. “Bu tasarım fikirleri bir bütünlük oluşturulmasına
yardımcı olacaktır: Modülerlik: Modül, sistem içinde kullanılan bir öğedir. Modüller, büyüklükle
ilgili hususları sınırlandırarak tasarımı daha yalın duruma getirebilir. Şekil/zemin: Bir şeklin
kendisini çevreleyen mekanla ilişkisidir. Ön planı ve arka planı iç içe kullanmak görsel olarak
uyarıcı bir yöntemdir. Tamamlama: Tamamlanmamış biçimlerdeki boşlukları doldurmak
izleyicinin doğal bir eğilimidir. Tamamlama, mesajın oluşturulmasında etkin katılıma önayak olur.
Devamlılık: Devamlılık, bir öğeden diğerine devamlılık sağlayacak şekilde düzenlenmesi gözü
mekan boyunca yönlendirir. Devamlılık ayrıca bir sayfadan diğerine geçmeyi de sağlar” (White,
2011: 85).
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Tasarımı oluşturan her eleman kendisini çevreleyen yapıdan etkilendiğinden formlar
şekillendirilirken arka plan, ihtiyaç duyulan etkiye göre düzenlenmelidir. Arka planın sadece bir
zemin veya boşluk olarak değil tasarımı bütünleyecek ve anlamlandıracak bir eleman olarak
kullanılması tasarımın etkisini arttırmaktadır. Negatif pozitif alan ilişkileri, grafiksel güçlü leke
değeri ve çarpıcı şekil/zemin yanılsama etkisi elde edecek şekilde kullanıldığında dikkat çekici
sonuçlara ulaşılır. Hollandalı ressam ve grafik sanatçısı M.C. Escher’in eşsiz eserlerinin
incelenmesi bu bağlamda faydalı olacaktır.
Negatif-pozitif alan ilişkilerinin ve gestalt ilkelerinin kavranmasına yönelik öğrenciler ile,
çeşitli deneysel çalışmalar gerçekleştirilebilir. Çalışma yapılacak atölye ortamı, her türlü çizim,
boyama, kolaj, şablon kesme koşullarına ve tasarım süreçlerine uygun olarak düzenlenmeli,
öğrencilerin özgür ve rahat bir şekilde araştırma yapabilmeleri sağlanmalıdır. Belirli soyut ve
somut kavramlar çerçevesinde alternatif kompozisyon serilerinin oluşturulması, öğrencilerin aynı
zamanda kavramsal düşünme ve tasarım yorumları yapabilme kapasiteleri de geliştirebilir. Bu
amaç doğrultusunda barış, mutluluk, gizli, düzen, aşk, özgürlük, bitkiler, kuş, balık gibi soyut ve
somut kavramlar çerçevesinde de denemeler yapılabilir.

6.1.1. Monotip Baskı Denemeleri
Monotip baskı, bir kerelik baskı elde etmeye olanak veren özgün baskı tekniklerindendir.
Bu baskı tekniğinde, çabuk kurumaması nedeniyle yağ bazlı boyalar (baskı mürekkepleri, yağlı
boya v.b) tercih edilebileceği gibi su bazlı boyalar da kullanılabilir. Bu teknikte cam, plexiglass
yada pürüzsüz metal plakalar üzerine boya, çeşitli malzemeler (fırça, spatula, rulo merdane,
parmak, her türlü materyal) ile uygulanır, yağ bazlı boyalar için terebentin, su bazlı boyalar için ise
su ile inceltme işlemi yapılır ve çalışma, üzerine baskı alınacak kağıt bastırılarak tamamlanır.
Kağıda baskının geçirilmesi aşamasında farklı yöntemler uygulanabilir. Baskı hazırlığının
yapıldığı plaka üzerinde istenen etkiye uygun şablonlar yada farklı materyaller ile kapama
işlemleri, boyama ve silme çalışmaları yapılabilir, çalışma el yada pres makinası yardımıyla kağıda
aktarılabilir. Kullanılacak şablonlar geometrik, organik ve inorganik formlarda, yuvarlak hatlı yada
köşeli yapılarda, açık-kapalı formlarda olabilir. Çeşitli doku elde edilebilecek her türlü materyal
denenebilir. Cetvel yardımıyla çok düzgün yapıda formlar kesilerek şablonlar elde edilebileceği
gibi farklı malzemeler yırtarak, kopararak, buruşturarak da denemeler yapılabilir. İkinci bir yöntem
olarak da boya verilen plaka baskı alınacak kağıt ile kapatılarak üzerinde kurşun kalem vb.
malzemeler ile çizim yapılarak da gerçekleştirilebilir. (Aslıer, 1986: 133-134; Linden, 1983: 5253)
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Şekil 1. Monotip baskı malzemeleri ve denemeleri
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Şekil 2. Irmak Akçadoğan yürütücülüğünde, öğrencilere ait monotip baskı denemelerinden örnekler, 2006

Farklı malzemelerin bir arada değerlendirilmesi, deneysel ve doğaçlama süreci ile
sürprizlere olanak veren yapısı, sanatsal dokular açısından zengin monotip baskı çalışmaları
öğrencilerin kişisel anlatım yöntemlerine katkı sağlayıcı yapıdadır. Öğrencilerin sanatsal etkilerde
gerçekleştirdikleri bu grafik uygulamalarını, tasarımlarına katkı sağlayacak bir eleman olarak
değerlendirebilmelerinin sağlanması son derece önemlidir. Tasarım projelerinde kullanılmak üzere
bu baskı çalışmalarının dijital ortama aktarılarak, grafik tasarım alanında etkili yazılımlar eşliğinde
kullanılmasının da öğretilmesi çok faydalı olacaktır.

6.1.2. Şablon Uygulamaları
Farklı bir uygulama, yine benzer deneysel yaklaşım ile, kağıt yada kartonlardan kretuar
bıçağı yardımıyla kesilerek şekillendirilen şablonlar ve bu şablonların akrilik bazlı sprey boya
uygulamaları ile gerçekleştirilebilir. Bu tarz bir çalışma ile form şekillendirmeleri öğrencilere,
pozitif-negatif etkileri, boşluk, zemin-form ilişkileri, soyutlama ve sadeleştirme yöntemleri
açısından da katkı sağlayıcı olacaktır. Elde edilen sonuçlar, tasarım programları ile geliştirilmek
üzere tarama, fotoğraflama ya da mobil uygulamalar yardımıyla dijital ortama aktarılabilir.
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Şekil 3. Irmak Akçadoğan, 2015, Behance portfolio sitesi. Erişim: 24.11.2018,
https://www.behance.net/gallery/26887061/Stencils-on-T-shirts

Mobil uygulamalar içerisinde Adobe Capture’ın “Şekil” (Shapes) seçeneği ile
fotoğraflanan her türlü formu hızlıca vektör ve görüntü formatına çevirebilmesi, ayrıca bu şekil
dosyalarının Adobe Photoshop CC ve Adobe Illustrator CC ‘de eş zamanlı olarak
kullanılabilmesi, tasarım sürecini hızlandıran yapıdadır. Bu nedenle bu tarz mobil uygulamaların
öğrencilere tanıtılması faydalı olacaktır.
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Şekil 4. Irmak Akçadoğan, Adobe Capture arayüzü, fotoğraflanan çalışmadan “Şekil” oluşturma denemeleri, 2018

Çalışmaların grafiksel etkilerinin, leke değeri açısından gücünün hızlıca görülebilmesine de
katkı sağlayan mobil uygulama, tasarım sürecine dahil edilmelidir. Bu mobil uygulama ile elde
edilen görüntüler, Adobe Photoshop programı kitaplığından (Creative Cloud Libraries) çağrılarak
kullanılabilir. Deneysel ve geleneksel yöntemlerden vazgeçmeden, her türlü boya, çizim, özgün
baskı, kolaj v.b. tekniği tasarım sürecinde değerlendirme alışkanlığı öğrencilere kazandırılmalıdır.
Farklı lekelerde, dokularda, renklerde üretilmiş her türlü sanatsal içerikli malzeme, dijital ortamda
arşivlenerek ihtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere değerlendirilmelidir.

Şekil 5. Irmak Akçadoğan, Adobe Photoshop CC arayüzü, “Creative Cloud Libraries”e eklenen çalışmalar ile
denemeler, 2018
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6.1.3. Metaforik Tasarım Oyunu
Özgün yapıda, kişisel grafik çözümler üretebilmek için gözün eğitilmesi son derece
önemlidir. Çocukluk döneminde hayal gücünün sınırsızlığı ile kalıplaşmış biçimlerin etkisi altında
kalmadan görebilmek daha kolaydır. Bulutları, ağaç dallarını ve gölgelerini, yerde yada etrafımızda
gördüğümüz her türlü lekeyi başka bir forma benzetme ihtiyacı, gözün hayal gücü ile birleşen
yaratıcı oyunlarındandır. Bu metaforik görme oyunlarının desteklendiği çalışmalar da grafik
şekillendirme açısından yaratıcı katkılar sağlamaktadır. (Dodson, 2007: 70-73)

Şekil 6. Irmak Akçadoğan, Adobe Photoshop CC arayüzü, fotoğraflanan ağaç kesiti üzerinden “Brush” aracı ile yeni
form oluşturma denemeleri, 2018

Bu amaç ile öğrencilerden, bulutlar, ağaçlar, mürekkep yada her türlü leke gibi soyutlamaya
izin verecek çeşitli fotoğraf karelerinden, tamamen farklı grafik formda yeni bir yorumlar
oluşturması istenebilir. Bu çalışma için fotoğrafların da öğrenciler tarafından çekilmesi, hayal gücü
ile görme alışkanlığı kazanmaları, baktıkları, gördükleri her şeyi farklı formlara dönüştürebilme
yetisi açısında da katkı sağlayıcı olacaktır.

Şekil 7. Irmak Akçadoğan, fotoğraflanan ağaç kesiti üzerinden Adobe Photoshop CC “Brush” aracı ile yeni form
yorumları, 2018

Örnek çalışmalarda, çekilen fotoğraflar Adobe Photoshop programında “fırça” ve “silgi”
araçları kullanılarak yorumlanmıştır. Fotoğraflardan elde edilen grafik şekillendirmelerde sadece
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fırça ve silgi boyutu ayarlanarak bile çok çeşitli alternatif sonuçlar üretilebilmiştir. Bu egzersizler
öğrencilere, grafik sadeleştirme ve görsel algıyı uyarıcı şekil/zemin yanılsamalarına yönelik form
çözümlemeleri açısından da fayda sağlayacaktır.
Öğrencilerden, çeşitli mürekkep ve boya lekeleri oluşturarak, bu lekeleri tek tek
yorumlamaları da istenebilir. Kağıt ikiye katlanarak bir yarısında gelişigüzel mürekkep lekeleri
oluşturulur, daha sonra katlanan parça mürekkepli zemin üzerine bastırılarak tesadüfi yeni formlar
üretilir. Öğrencilerin lekeleri yorumlamaları ve yorumlara uygun olarak, benzetilen formu
vurgulayacak şekilde ufak detaylar ekleyerek çalışmayı tamamlaması istenebilir. Uygulamalar
dijital ortamda da değerlendirilebilir.

Şekil 8. Irmak Akçadoğan, üretilip fotoğraflanan mürekkep lekeleri Adobe Illustrator CC ile vektörel formata
çevrilerek, “Blob Brush” ve “Eraser” aracı ile yorumlanmıştır, 2018

Örnek çalışmalarda, öncelikle leke fotoğrafları Adobe Illustrator CC programında vektörel
formata “Image Trace” aracıyla dönüştürülmüştür. Vektörel siyah siluet form “Image Trace”
aracının ayarlarıyla istenilen etkiye göre şekillendirildikten sonra üst barda bulunan “Expand”
seçeneğiyle onaylanmıştır. Daha sonra “Blob Brush” aracı ile ekleme yapılmak istenen alanlar
siyah renk ile doldurulmuş ve “Eraser” aracı ile silinmek istenen alanlar silinerek yeni düzenleme,
zemine beyaz renk uygulanarak tamamlanmıştır.
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Şekil 9. Irmak Akçadoğan, Adobe Illustrator CC arayüzü, üretilip fotoğraflanan mürekkep lekeleri “Image Trace” ile
vektörel formata çevrilerek “Blob Brush” ve “Eraser” aracı ile yorumlanmıştır, 2018

Bu çalışmalar ile öğrenciler kütle olarak odak noktasında yer alan güçlü leke değerini, hayal
gücünün yardımıyla parçalayarak yeni formlara dönüştürürler. Yap-boz oyunu gibi, boşluğa
eklenen yeni parçalar ile boşluklar farklı biçimlerde algılanarak bütünün önemli bir parçasına
dönüşebilir. “Bu alanlar “boşluk” ya da “artık” olarak düşünülmemelidir, onlar, pozitif formlar
arasında akış ve ritim elde etmenin ayrılmaz parçasıdır.” (Samara, 2012: 50-51)
Tasarım eğitiminin önemli amaçlarından biri, öğrencilerin kendilerine ait özgün ifade
yöntemleri geliştirmelerine katkı sağlamaktır. Özgün ve eşsiz grafik form şekillendirmelerine
yönelik üretimler ile öğrenciler, tasarım süreçlerinde ihtiyaç duyacakları görsel çözümler için her
türlü malzeme, materyal ve tekniği bir arada kullanma deneyimi kazanmalıdır. Denemekten,
bozmaktan korkmadan, oyun oynar gibi üretme coşkusu ile tasarlamalı ve uygulamalar eşliğinde
yapılan tasarım konuşmaları ile de tasarım vizyonlarını geliştirmelidir. Çizim, boyama, özgün
baskı, kolaj vb. uygulamalar ve dijital tasarım dünyasının sunduğu tüm teknik imkanlara hakim
olmalı ve bu bilgi birikimiyle kendine ait yeni yöntemler geliştirebilmelidir. Öğrenciler,
tekrarlanmamış, denenmemiş olanı arama alışkanlığı ile, tamamen yeni yorumlarla kişisel
özgünlüğe ulaşabilmeleri için cesaretlendirilmelidir.
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Uygulamalar
3. Aşağıda yer alan kavramlardan biri seçilerek, bu kavrama yönelik özgün bir görsel

oluşturulması beklenmektedir. Çizim, boyama, özgün baskı, kolaj, her türlü materyal ile
deneysel uygulamalar ve dijital ortamın sunduğu imkanlar kullanılarak yeni bir yöntem
geliştirilmesi hedeflenir. Yaratıcı uygulama, teknik yetkinlik, özgünlük, evrensel anlatım
çözümü, kompozisyon düzeni, renk uyumu vb. kriterler değerlendirme açısından
önemlidir.
Kavramlar: Savaş, barış, özgürlük, şiddet, sevgi, umut, vicdan, zafer, mutluluk, güven, aşk,
eşitlik.
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Uygulama Soruları
1. Özgün bir görsel oluşturma sürecinde hangi teknikleri ve malzemeleri denediniz.
2. Sonuç aşamasında tasarımınıza şekil veren yöntemi anlatınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölüm kapsamında, grafik tasarım açısından önemli olan form şekillendirmelerine
yönelik, öğrencilerin kişisel ifade yöntemleri geliştirebilmeleri, sınırsız malzeme ve teknik ile
yaratıcı, özgün görsel çözümler üretebilmeleri amacıyla çeşitli uygulamalara (monotip baskı,
şablon uygulamaları, metaforik tasarım uygulamaları) yer verilecektir.
Öğrencilerin çizim, boyama, özgün baskı, kolaj vb. teknikler ile dijital tasarım
uygulamalarının sunduğu tüm imkanları kendilerine ait yeni tasarım yöntemleri geliştirebilmek
amacıyla değerlendirmelerinin önemi vurgulanacaktır. Görsel algı açısından önemli gestalt
ilkelerine değinilerek şekil-zemin ilişkisine yönelik örnek uygulamalar yapılacaktır.
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Bölüm Soruları
1) Kavramlara yönelik alışılmadık, yaratıcı, özgün görsel çözümler üretebilmek için ne
yapılabilir?

a)
b)
c)
d)
e)

Her türlü malzeme ve teknik ile oyun oynar gibi deneysel çalışmalar yapılır.
İnternetten kavramlara yönelik aratılan görseller kullanılır.
Bilgisayar programlarının yönlendirmesiyle uygulama yapılır.
Bu kavramlarla ilgili tasarlanmış örneklerden yararlanılır.
Hiçbiri

2) Temel grafik tasarım öğeleri ve temel tasarım ilkelerine hakimiyetin sağlanması,
grafik şekillendirme çalışmaları açısından neden önemlidir.

a) Grafik şekillendirme çalışmalarının özgün olmaması açısından önemlidir.
b) Tasarım süreçlerinin doğru ilerleyebilmesi, mesajın ya da fikrin hedef kitleye net
olarak aktarılabilmesi, doğru tasarım çözümleri üretilebilmesi açısından önemlidir.
c) Grafik şekillendirme çalışmalarının karşılaştırılması açısından önemlidir.
d) Grafik şekillendirme çalışmalarının renkleri açısından önemlidir.
e) Zıtlık açısından önemlidir.

3) Kişisel özgün anlatım tarzı nasıl geliştirilebilir?
a) Kişisel özgünlük, bilgisayar uygulamalarının yardımıyla geliştirilebilir.
b) Kişisel özgünlük, form araştırmalarında her türlü malzeme, teknik arayış ve
deneysel çalışma süreçleri sayesinde geliştirilebilir.
c) Kişisel özgünlük, internet kaynakları okunarak geliştirilebilir.
d) Sadece karakalem tekniğinde uzmanlaşılarak geliştirilebilir.
e) Fotogerçekçi üslupta uzmanlaşılarak geliştirilebilir.

4) İfade edilmek istenen kavramın yada fikrin görselleştirilerek tasarlanmasında hangi
malzemeler kullanılabilir.

a) Atık malzemelerden, tüm sanat malzemelerine, dijital tekniklerden, özgün baskı
tekniklerine kadar her türlü malzeme ifade edilmek istenen kavramın yada fikrin
görselleştirilerek tasarlanmasında katkı sağlayabilir.
b) Sadece suluboya kullanılabilir.
c) Sadece bilgisayar uygulamaları ile kullanılabilir.
d) Sadece karakalem kullanılabilir.
e) Hiçbiri

5) Aşağıda yer alan Gestalt ilkelerinden hangisi tasarım bütünlüğü oluşturmada yardımcı
olacaktır.

a)
b)
c)
d)
e)

Modülerlik
Şekil/zemin
Tamamlama
Devamlılık
Hepsi
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6) Şekil/zemin yanılsama etkisiyle üretilen tasarımlar ile….. elde edilir.
a)
b)
c)
d)
e)

monoton etkiler
renkli etkiler
karışık etkiler
dikkat çekici ve görsel olarak uyarıcı etkiler
kaotik etkiler

7) Monotip baskı tekniği ile kaç adet baskı alınabilir?
a)
b)
c)
d)
e)

100
5
1
20
Sınırsız

8) Çizim, boyama, özgün baskı, kolaj, şablon uygulama gibi çeşitli yöntemlerle elde

edilen sonuçlar, tasarım programları ile geliştirilmek üzere dijital ortama ne şekilde
aktarılabilir?
a) Tarayıcı ile tarama yapılarak

b) Dijital fotoğraf makinesi ile fotoğraflanarak
c) Mobil uygulamalar yardımıyla
d) Adobe Capture Uygulaması ile
e) Hepsi

9) Adobe Illustrator programında “Image Trace” aracının kullanımı ile …. sağlanır.
a)
b)
c)
d)
e)

görselin vektörel formata dönüştürülmesi
görselin dokuya dönüştürülmesi
görselin sembole
görselin kopyalanması
görselin fırçaya

10) Monotip baskı çalışmaları kişisel anlatım yöntemlerine neden katkı sağlayıcı
yapıdadır?

a) Farklı malzemelerin bir arada değerlendirilebilmesi ile yeni ve kişisel form
çözümleri üretilebilir.
b) Deneysel ve doğaçlama süreci ile sürprizlere olanak veren yapısı sayesinde yeni ve
kişisel form çözümlerine ulaşılabilir.
c) Sanatsal ve estetik dokular açısından zengin yapısı ile yeni ve kişisel yorumlara
ulaşılabilir.
d) Grafiksel etkide güçlü leke değeri sayesinde özgün anlatım yöntemleri
geliştirilebilir.
e) Hepsi

Cevaplar
1)a, 2)b, 3)b, 4)a, 5)e , 6)d, 7)c, 8)e, 9)a 10) e
145

7. GÖRSEL ALGI VE LOGO TASARIMI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde ilk olarak logonun ne olduğunu, neden kullanıldığını ve hangi özelliklere sahip olması
gerektiğini öğreneceğiz. Daha sonra logo tasarımında en çok kullanılan görsel algı ilkelerini göreceğiz. Aynı
zamanda grafik tasarım ilkeleri ve uygulamalarında “nokta”, “çizgi”, “zıtlık”, “harfler ve işaretler”
başlıklarının temel özellikleri açıklanacaktır. Son olarak görsel algı ilkelerinin logo tasarımlarında kullanımı
gösterilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Logo nedir? Neden kullanılır?
2. Bir logonun sahip olması gereken temel özellikler nelerdir?
3. Görsel Algı ve Gestalt nedir?
4. Logo tasarımında yer alan grafik tasarım ilkeleri nelerdir?
5. Logo tasarımında görsel algı kurallarının uygulanması neden önemlidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Logonun ne olduğu, neden
Görsel İletişim ve Logo

kullanıldığı ve temel
özellikleri öğrenilecektir.

Görsel Algı ve Gestalt

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Görsel Algı ve Gestalt

Kazanım okuyarak ve

ilkeleri öğrenilecektir.

araştırarak geliştirilecektir.

Grafik tasarımda nokta,
Grafik Tasarım İlkeleri

çizgi, zıtlık, harfler ve

Kazanım okuyarak ve

işaretlerin kullanımı

araştırarak geliştirilecektir.

kavramları öğrenilecektir.
Görsel Algı İlkeleri ve
Logo Tasarımı

Görsel algı ilkelerinin logo
tasarımında nasıl kullanıldığı
öğrenilecektir.

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar
Logo, Logo Tasarımı, Görsel Algı, Gestalt, Grafik Tasarım İlkeleri
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1.Giriş
Modern yaşamda en çok gördüğümüz işaretler arasında logolar bulunmaktadır. Logolar görsel
kimlik sistemlerinin merkezinde yer alır ve imza gibi kullanılır. Aynı zamanda temsil ettikleri kurum ve
kuruluşların soyut ve somut özellikleriyle hafızamıza kaydedilirler.
Bu bölümde logoların hayatımızdaki yeri, ne olduğu, ne amaçla kullanıldığı ve genel özellikleri
anlatılacaktır. Bununla beraber logo tasarımlarında karşımıza çıkan görsel algı ilkeleri açıklanacak ve
bunların kullanım şekilleri gösterilecektir.
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7.1. Görsel İletişim ve Logo
Görme duyumuz doğduğumuz andan itibaren gelişmeye başlar. Şekilleri kavramak, birbirleri
arasında ilişki kurmak ve bunlardan anlam çıkarmak zihnimizin zamanla kazandığı bir yetenektir. Gelişim
sürecinde görme duyumuzun önemli bir rolü vardır. Dünyayı ve yaşamı görerek tanırız, okumayı ve
yazmayı görerek öğreniriz.
Uygarlık tarihi boyunca insanlar iletişim kurmak için görüntülerden yararlanmıştır. İnsan sembol
yaratan bir varlıktır. Bir başka deyişle çevresinde gördüğü şeyleri yorumlar, bunlara biçim verir ve yeni
anlamlar üretir. Lascaux Mağarası’ndaki hayvan çizimlerinden, trafik işaretlerine kadar insan yapımı her
görüntü bir anlam taşır (Şekil 1).

Şekil 1: Lascaux Mağarası’ndaki bir hayvan çizimi (MÖ. 17,000 – 15,000) ve
günümüzdeki trafik işaretlerinden bir örnek

Semboller insanların zihinlerindeki soyut varlıkları ve olayları temsil eden görsel biçimlerdir. İfade
ettikleri kavramlar ile yaşamın ve ilişkilerin anlam kazanmasını sağlar. Bu yüzden insan yaşamı için çok
değerlidirler. Örneğin uluslar insanların zihinlerinde bayrakları ile var olur. Bayraklar ülkeleri temsil eden,
ortak tarihe işaret eden ve insanlar arasında birlik duygusu yaratan sembollerdir.
Sembollerin anlamı ve işlevi kültürel olarak farklılık gösterebilir. Yılan bazı kültürlerde tehlikeli ve
kötü bir canlı olarak tasvir edilebilir. Yunan Mitolojisi’nde Asklepios’un asasına dolanan yılanlar ise manevi
iyileşmeyi ve yeniden doğumu temsil eder. Bu sembol günümüzde pek çok sağlık kuruluşu tarafından
kullanılmaktadır.
İletişim kurarken yararlandığımız görüntüler ve şekiller sınırsız çeşitliliğe sahiptir. Görsel iletişim
teknolojilerinin gelişmesiyle beraber hayatımıza yeni semboller girmeye devam etmektedir. Bugün e-posta
adreslerinde kullandığımız @ işareti internet ile birlikte ortaya çıkmıştır. En çok kullandığımız
sembollerden biri olan gülen yüz ikonu, cep telefonlarının gelişmesiyle beraber kısa mesajların vazgeçilmez
işaretlerinden biri olmuştur.
Logolar pek çok farklı biçimde ve renklerde karşımıza çıkabilir. Çeşitli yerlerde ve boyutlarda
kullanıldıkları için kolay görülebilecek ve uygulanabilecek özelliklerde olmaları tercih edilir. Bu nedenle
logoları oluşturan semboller ve harfler genellikle basit biçimlerden oluşur. Ancak bu basitlik dahilinde
özgün biçimlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu aşamada genellikle görsel algı kurallarından yararlanılmaktadır.
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Örneğin Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın logosu (World Wildlife Fund) bu kuralları anlamak için
iyi bir örnektir (Şekil 2). Panda sembolü gerçekte farklı şekillerin bileşiminden oluşur. Bu şekiller

tek başlarına kullanıldığında bir anlam ifade etmezler. Zihnimiz bir araya gelen şekillerin
oluşturduğu dolu ve boş (pozitif ve negatif) alanlar arasında ilişki kurarak eksik parçaları tamamlar
ve bunları bir bütün olarak algılar.

Şekil 2: Doğal Hayatı Koruma Vakfı logosu

Yine bu kuralların uygulandığı bir başka örnek FedEx logosudur (Şekil 3). Bu logoda “E” ve “x”
harflerinin arasındaki beyaz boşluk bir ok şekli oluşturmaktadır. Zihnimizde canlanan bu işaret firmanın
hızlı kargo hizmeti verdiğini hatırlamamıza yardımcı olmaktadır.

Şekil 3: FedEx logosu

7.2. Logo Nedir?
Logo bir organizasyonu, kurumu veya markayı temsil eden özgün biçimli bir işarettir. Logolar bir
ürünün kimin tarafından üretildiğini veya bir hizmetin kimin tarafından verildiğini gösterir. Bilim insanları
logo olarak tanımladığımız şekillerin yaklaşık 5000 yıl önce kullanılmaya başladığını tahmin etmektedir.
Logoların kullanımıyla ilgili ilk örnekler Antik Mısır’daki mezar taşlarında görülmüştür. Buradaki
hiyerogliflerde evcil hayvanların özel işaretler taşıdıkları saptanmıştır (Helmann, E., Switzer, B., 2017).
Uygarlık tarihi boyunca logolar gelişen estetik anlayışa ve teknik ihtiyaçlara göre biçim
değiştirmiştir. Avrupa’da kraliyet sembolleri olarak kullanılan armalar, Endüstri Devrimi’nin başlamasıyla
beraber marka işaretlerine dönüşmeye başlamıştır. Logolar geometrik biçimlerden (daire, kare, üçgen vb.),
stilize edilmiş görüntülerden (bitkiler, hayvanlar, insanlar, mimari yapılar vb.), harflerden veya rakamlardan
oluşur. Logo tek bir sembolden meydana gelebilir (Apple) veya stilize edilmiş harflerden ile yazılmış bir
kelime veya kısaltma olabilir (IBM). Bunların dışında her ikisinin bir arada kullanıldığı örnekler de
bulunmaktadır (LG) (Şekil 4).
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Bir logo mümkün olduğu kadar basit tasarlanmalı, aynı zamanda özgün biçim özelliklerine
sahip olmalıdır. Küçüldüğünde görsel özelliklerini koruması gerekmektedir. Farklı mecralarda
kullanılabilmesi için genişliği ve yüksekliği orantılı olmalıdır.

Şekil 4: Farklı görsel özelliklere sahip logo örnekleri (Soldan sağa: Apple, IBM, LG)

Bir logonun sahip olması gereken temel özellikleri şöyle sıralayabiliriz:
1.
2.
3.
4.
5.

Özgün olmalı.
Basit olmalı.
Küçüldüğünde görsel özelliklerini korumalı.
En ve boy ilişkisi oranlı olmalı.
Kolay uygulanabilmeli.

Logoların görünümleri kullanıldıkları yere göre değişiklik gösterebilir. İnternet sayfalarının
adres satırlarında yer alan logolar Favicon olarak adlandırılır. Bu küçük işaretler sınırlı sayıda
pikselden ve renkten meydana gelmektedir (Şekil 5). Bu tür kullanımlar logo tasarımında dikkate
alınması gereken yeni ihtiyaçları gündeme getirmiştir.

Şekil 5: Adidas Fovicon’u

7.3. Görsel Algı ve Gestalt (Geştalt)
Görsel algı gözümüz ve zihnimiz arasındaki ilişkiyi ve sonuçlarını konu alır. Psikoloji biliminde
yapılan araştırmalar görüntüleri nasıl algıladığımızı ve yorumladığımızı bulmaya çalışmıştır. Bu doğrultuda
1920’lerde Max Wertheimer, Kurt Koffka ve Wolfgang Köhler “Gestalt” kuramını geliştirmiştir (Dondis,
1973). Bu kurama göre insan algısı doğuştan gelen bir yetenek ile nesneleri gruplandırmakta ve onları bir
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bütün olarak görmektedir. Aynı zamanda “Algıda Bütünlük” olarak tanımlanan “Gestalt” kuramının temel
ilkeleri şunlardır:

1. Yakınlık
2. Benzerlik
3. Tamamlama
4. Simetri
5. Ortak Yazgı
6. Süreklilik
7. İyi Gestalt

7.3.1. Yakınlık
Gestalt kuramına göre insan zihni bir nesneyi oluşturan birbirine yakın unsurları iç güdüsel olarak
gruplandırmaktadır. Bununla beraber zihnimiz birbirinden uzak ya da ayrı öğeleri farklı unsurlar olarak
değerlendirir. Örneğin Şekil 6’da görülen noktalar, aralarındaki mesafe yüzünden birbiriyle ilişki

kurmaz ve dağınık görünür. Şekil 7’deki düzende ise noktalardan oluşan grup üçgen şeklini alır.

Şekil 6

Şekil 7

7.3.2. Benzerlik
Farklı şekiller bir araya geldiğinde zihnimiz birbirine benzeyenleri diğerlerinden ayırma eğilimi
gösterir. Gözümüz form, renk ve boyut gibi benzerlikleri ayırt ederek şekilleri kümelendirir ve birbirinden
ayırır. Şekil 8'de görülen düzende kareler bir araya gelerek artı şeklini oluşturmaktadır.
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Şekil 8

7.3.3. Tamamlama
Zihnimiz tanıdığı görüntülerin eksik olan parçalarını tamamlamaya çalışır. Bu da ilginç görsel
oyunların yaratılmasına yardımcı olur: Bir resmin eksik olan parçaları gözümüzde canlandığında zihnimiz
bundan keyif alır. Şekil 9'da dairelerin içindeki boşluklar zihnimizde bir küp imgesinin oluşmasını sağlar.

Şekil 9

7.3.4. Simetri
Simetri iki ya da daha fazla eş biçimin yatay ya da dikey eksen üzerinde aynı boyda ve mesafede
yan yana durmasıdır. Simetride her zaman görünen veya görünmeyen bir merkez vardır. Antik Yunan
Sanatı'nda kullanıldığı için klasik bir çağrışım yaratır. Bu nedenle yüzey üzerinde denge ve düzen
sağlamanın en pratik yoludur. Diğer taraftan asimetrik yerleşim ile serbest, deneysel ve modern görüntüler
elde edilebilir (Şekil 10).
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Şekil 10: Simetrik ve Asimetrik Düzen

7.3.5. Ortak Yazgı
Aynı yönde hareket eden nesneleri gördüğümüzde zihnimiz bunları gruplandırır: Örneğin aynı yönü
gösteren üçgenleri bir arada algılarız (Şekil 11). Bu ilke hareket ve hız duygusunun yaratılmasına yardımcı
olur. Ayrıca zıt yönlü görsel hareketleri ayırt etmemizi sağlar.

Şekil 11

7.3.6. Süreklilik
Yüzey üzerinde üst üste gelen farklı şekiller yeni biçimler oluşturur. Bu şekiller farklı renge veya
dokuya sahip olduğunda zihnimiz bunları ayrı şekiller olarak algılar (Şekil 12). Dış çizgileri belli olan
değişik şekiller de üst üste geldiğinde birbirlerinden ayrışır (Şekil 13). Bu etki ön ve arka plan ilişkisinin
algılanmasına yardımcı olur.
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Şekil 12

Şekil 13

7.3.7. İyi Gestalt
Üst üste gelen aynı renkli farklı şekiller yeni görüntüler oluşturur. Zihnimiz basit şekilleri algılama
eğiliminde olduğu için bildiğimiz şekilleri ayırt edebilir. Aşağıdaki örneğe baktığımızda şeklin içindeki

kareyi, daireyi ve üçgeni görebiliriz (Şekil 14). Bu bağlamda daha önce öğrenmiş olduğumuz
şekilleri tanımamızı ve görmemizi sağlayan şekiller “İyi Gestalt” olarak adlandırılır.

Şekil 14

İyi Gestalt için en çok verilen bir diğer örnek “Şamdan” görselidir (Şekil 15). Bu görsele
baktığımızda aynı zamanda birbirine bakan iki yüz silüeti görürüz. Zihnimiz negatif ve pozitif alanlardaki
şekilleri algılama eğilimi gösterir.

Şekil 15
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7.4. Grafik Tasarım İlkeleri ve Uygulamaları
Prof. Armin Hofmann’ın 1965’te basılan “Grafik Tasarım Kılavuzu: İlkeler ve Uygulamalar”
başlıklı kitabında görsel iletişimde kullanılan görüntülerin temel unsurları arasında “nokta”, “çizgi”,
“zıtlık”, “harfler ve işaretler” yer alır. Hofmann’a göre bunlar arasındaki ilişki ve düzen zihnimizde çeşitli
duyguların ve çağrışımların oluşmasını sağlar (Hofmann, 1965).

7.4.1. Nokta
Nokta geniş bir bağlamda ele alınabilir. Bir merkezi olan tüm kapalı formlar nokta şeklinde
tanımlanabilir. Nokta büyüdüğünde veya küçüldüğünde özelliğini kaybetmez. İki veya daha fazla nokta yan
yana geldiğinde aralarında görsel bir ilişki başlar: Gözümüz noktalar arasında bağlantı kurmaya çalışır.
Yüzeyi üzerinde dikey, yatay veya diyagonal hatlar oluşur. Bir nokta diğerinden daha büyük olduğunda önplan, arka-plan ilişkisi başlar: büyük olan önde, küçük olan arkada görünür (Şekil 16). Nokta büyüdüğünde
daireye dönüşür. Daireye boyut eklendiğinde; yani görsel olarak üç boyutlu bir etki kazandığında küreye
dönüşür. Kürenin görsel etkisi daireden daha fazladır (Hofmann, 1965), (Şekil 17).

Şekil 16

Şekil 17

7.4.2. Çizgi
Çizgi birbirinden uzak iki noktanın bileşiminden oluşan ve doğrusal harekete sahip bir görsel
araçtır. Çizgi hareket eden ve iz bırakan bir nokta olarak düşünülebilir. Hareket çizginin asıl özelliğidir. Bir
merkezde yer alan ve statik olan noktanın aksine yapısı gereği dinamiktir. Sonsuz bir şekilde her yöne
uzayabilir. Ne bir biçime, ne de bir merkeze bağlıdır. Noktanın aksine çizgi büyüdüğünde kalınlaşır ve bir
yüzeye dönüşür. Çizgiler çok ince kullanıldığında sahip oldukları rengi gösteremez: Örneğin siyah ince
çizgi beyaz yüzey üzerinde gri olarak algılanır. Aynı şekilde siyah yüzey üzerindeki beyaz ince çizgi de gri
renkli görünür (Hofmann, 1965). Çizgiler farklı düzenler içinde bir arada bulunabilir. Birbirine paralel
çizgilerin (yatay veya dikey) sıklığı ve kalınlığı, boşluk veya yoğunluk etkisini artırabilir. Görsel alanı yatay
ve dikey eksende bölümlere ayırabilir. Diğer taraftan farklı yönlerde kullanılan veya kesişen çizgiler,
hareket karmaşa veya gerilim etkisi yaratabilir (Şekil 18).
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Şekil 18

7.4.3. Zıtlık
Zıtlık kavramı iki ya da daha fazla görsel öğe arasındaki farklılıkları ifade eder. Zıt öğeler
birbirlerini daha görünür ve dikkat çekici hale getirir. Bu kavram büyük-küçük, yatay-dikey, dinamik-statik,
dolu-boş, açık-koyu, ince-kalın, az-çok vb. şekillerde kullanılabilir (Hofmann, 1965). Birbirinden farklı
öğeler belirli bir düzen içinde bir araya geldiğinde çeşitlilik ve armoni yaratır. Rastlantısal bir şekilde bir
araya gelen farklı öğeler ise karmaşaya neden olur (Şekil 19). Zıtlık görsel iletişimde oldukça verimli bir
kavramdır. Görsel öğeler arasında ritim ve dinamizm yaratmaya yardımcı olur ve zihnimizi harekete geçirir.

Şekil 19

7.4.4. Harfler ve İşaretler
Yazılı mesajların doğru ve etkili şekilde iletilmesinde harflerin ve işaretlerin önemli görevleri
vardır. Harfler tarihsel ve kültürel biçim özelliklerine sahiptir. Matbaanın icadından (1450) bugüne kadar
uzanan süreçte çeşitli görsel özelliklerde pek çok yazı karakteri üretilmiş ve farklı düzenler içinde
kullanılmıştır. Harfler tırnaklı (serif) ve tırnaksız (sans serif) olmak üzere ikiye ayrılır: Tırnaklı harfler
genellikle uzun metinlerde kullanılır ve klasik bir yapıya sahiptir. Tırnaksız harfler ise modern görünür ve
kolay okundukları için başlıklarda, uyarı işaretlerinde ve yönlendirme tabelalarında yer alır. Günümüzün
estetik anlayışı serbest (veya post-modern) bir kimliğe sahip olduğu için her iki türdeki yazı karakterleri her
yerde kullanılabilmektedir.
Harflerin ve işaretlerin bir anlamı veya kavramı iletmek üzere yaratıcı bir şekilde kullanıldığı görsel
düzenlemeler “Tipografi” olarak tanımlanmaktadır. Tipografinin ana konusu harfler, rakamlar ve noktalama
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işaretleri ile etkili görsel mesajlar üretmektir. Aynı zamanda bir metnin içeriğine göre hangi yazı
karakterinin kullanılacağı tipografinin alanına girer. Örneğin bir masal kitabı tırnaklı (klasik) harfler ile
dizilirken, teknik bir ders kitabı tırnaksız (modern) harfler ile dizilebilir (Şekil 20).

Şekil 20

Noktalama işaretleri kelimelerin veya cümlelerin anlamlarını ve ifadelerini artırmak ve vurgulamak
için kullanılır. Diğer taraftan bu işaretler tek başlarına kullanıldığında dikkat çekici ve merak uyandırıcı
imgelere dönüşebilirler.

7.5. Renk
Görsel mecralarda kullandığımız renkler gerçekte zengin renkli evrenimizin bir yansımasıdır. Renk
aslında bilgi ile doludur ve hepimizin ortak algıladığı en yaygın görsel deneyimlerden biridir. Bu nedenle,
görsel iletişimciler için paha biçilmez bir kaynaktır. Paylaştığımız çevrede yer alan ağaçların, çimenlerin,
gökyüzünün, toprağın ve diğer şeylerin renklerini ortak bir uyaran olarak görürüz ve anlamlandırırız.
Örneğin herhangi bir çevresel bağlantısının olmadığı yerde bile kırmızı bir şey ifade eder. Kırmızı, tehlike,
sevgi, sıcaklık, hayat ve belki de başka yüzlerce şey demektir. Her rengin ilişkisel ve sembolik olan pek çok
anlamı vardır. Bu nedenle, renk görsel okuryazarlıkta muazzam bir yararlılık sözlüğü sunar (Dondis, 1974).
Logo tasarımlarında kullanılan renkler çeşitli anlamlar taşıyabilir. Örneğin yeşil renk çevre ve
sağlıkla ilişkilendirilirken mavi renk dürüstlük, süreklilik ve kurumsallık kavramlarıyla ilişkilendirilebilir.
Renklerin farklı enerjileri vardır ve dalga boylarına göre bunu yansıtırlar. Kırmızı ve sarı gibi dalga boyu
yüksek olan renkler kahverengi ve gri gibi dalga boyu düşük olan renklere göre daha canlı ve dinamik
görünürler. Zıt renkler bir arada kullanıldığında güçlü görsel etkiler yaratabilirler. Renk seçimi çoğu

zaman faaliyet alanları, rakipler ve kurumsal kimlik özellikleri dikkate alınarak yapılmaktadır.

7.6. Görsel Algı İlkelerinin Logo Tasarımında Kullanımı
Logolar ayırt edici işaretler olarak tasarlandıkları için özgün biçimlere sahip olmaları
gerekir. Diğer taraftan temsil ettikleri kurumun veya organizasyonun faaliyet alanı hakkında görsel
bir fikir vermeleri önemlidir ancak bu bir kural değildir. Dünyanın en büyük kafe zincirlerinden
biri olan Starbucks logosunda kahveyle ilgili bir görsel bulunmaz. Ancak yeşil renkli daire içindeki
çift kuyruklu deniz kızı imgesi herkese kahveyi anımsatır (Starbuck ismi Herman Melville’in
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1851’de yazdığı Moby Dick romanındaki bir denizcinin adıdır ve İngilizce’de “Starbuck’ın”
anlamına gelmektedir. Deniz Kızı görseli denizciliği anımsatan bir metafor olarak kullanılmıştır).
Çünkü işaretler (ve logolar) aynı zamanda kültürel görsel oluşumlardır: Belirli bir süre içinde
öğrenilirler ve anlam kazanırlar. Bu durum McDonald’s logosu için de geçerlidir: Logoda
hamburger veya kızarmış patates resmi yoktur ama herkes bunun bir fastfood restoranı olduğunu
bilir (Şekil 21).

Şekil 21: Starbucks ve McDonalds Logosu

Görsel algı ilkelerine uygun olarak tasarlanan logolar etkili ve ilgi çekici görsel özelliklere sahip
olabilir. Starbucks örneğine baktığımızda logodaki deniz kızı imgesinin daire içindeki beyaz alanlardan
oluştuğunu görebiliriz. Bu imge WWF logosundaki panda imgesiyle (Şekil 3) aynı prensiplere dayanarak
tasarlanmıştır: Zihnimiz dolu ve boş alanlar arasındaki ilişkiyi yorumlayarak genel resmi oluşturur.
Yukarıda örneğini verdiğimiz “Tamamlama” veya “İyi Gestalt” ilkesi logo tasarımında en çok
uygulanan yöntemlerden biridir. Çeşitli imgeler, şekiller veya harfler ile tasarlanan logolarda diğer görsel
algı ilkelerinden de yararlanılabilir. Logo tasarımı mümkün olan en az görsel öğe ile yapıldığı için bu
kavramların doğru şekilde öğrenilmesi ve uygulanması önemlidir.
KLM (Hollanda Kraliyet Havayolları) logosu “Yakınlık” ilkesinin gözlemlendiği bir sembole
sahiptir. Bu sembolde yatay bir bantın üzerinde dört adet daire bulunmakta ve bunların üstünde artı işareti
yer almaktadır (Şekil 22). Bu şekiller bir araya geldiğinde bir taç sembolünü oluşturmaktadır.

Şekil 22: KLM Logosu

Uzay araştırmaları yapmak üzere Amerika’da kurulan SETI Institute logosuna baktığımızda orta
kısımda deforme olan ve büyüyen noktalar “Tamamlama” ilkesi ile bize bir küreyi anımsatır (Şekil 23).
Zihnimiz bu şekilleri bir araya getirerek arka plan – ön plan ilişkisi oluşturur. Ortadaki şekiller “”Benzerlik”
ilkesi ile arka planda kalan noktalar ile “zıt düşerek” ayrışır ve bize daha yakın görünür. Bu da gördüğümüz
şekilde bir derinlik algısı yaratır.
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Şekil 23: SETI Institute Logosu

Basit şekillerden meydana gelen logolar zamanla güçlü imgelere dönüşebilirler. NBC Televizyon
Kanalı için tasarlanan logo, yarım daire ekseninde dizilen altı adet renkli damladan oluşur (Şekil 24). Mor
damladaki çentik yelpazeye benzeyen bu şekli “Yakınlık” ve “Tamamlama” ilkesine göre bir tavus kuşu
olarak görmemizi sağlar. Bir metafor olarak kullanılan tavus kuşu sembolü televizyon kanalındaki
programların çeşitliliğini başarılı bir şekilde yansıtmaktadır.

Şekil 24: NBC Logosu

Siyah ve beyaz alanları dengeli bir yapı oluşturan Braun firmasının logosunda stilize edilmiş ve
modern karakterde büyük harfler kullanılmıştır (Şekil 25). Diğerlerinden daha yüksek olan “A” harfi
“Simetri” ilkesine göre logonun ortasında bir merkez yaratmakta; bu da logoya sağlam ve güvenilir bir
kimlik kazandırmaktadır.

Şekil 25: Braun Logosu

Black Berry markasının logosunda kullanılan şekiller “Ortak Yazgı” ilkesine göre soldan sağa
doğru hareket ediyormuş gibi görünmektedir (Şekil 26). Mermiye benzeyen bu şekiller “Tamamlama”
ilkesine göre aynı zamanda büyük ve italik “B” harfinin içindeki beyaz boşlukları anımsatmaktadır. Bu
sembol, iş odaklı cep telefonları ve güvenlik yazılımları üreten firmanın sağladığı “hız” ve “süreklilik”
kavramlarına gönderme yapmaktadır.
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Şekil 26: Black Berry Logosu

Saf yünden yapılan giysileri belirtmek için kullanılan Wool Mark logosunda “Süreklilik” ilkesine
göre düzenlenen dairesel çizgiler optik bir yanılsamaya neden olmaktadır. Ön-arka plan ilişkisi yaratarak iç
içe geçiyormuş hissi uyandıran çizgiler adeta bir yün yumağını anımsatmaktadır (Şekil 27).

Şekil 27: Wool Mark Logosu

“İyi Gestalt” ilkesi bize farklı görünen şekiller içindeki tanıdık imgeleri ayırt etmemize yardımcı
olur. Bu nedenle logo tasarımında en çok kullanılan yöntemlerin başında gelmektedir. Bu ilkenin
uygulandığı en başarılı örneklerden biri Formula 1 logosudur. F1 kısaltmasının yer aldığı logo otomobil
yarışındaki hız kavramını “Ortak Yazgı” ilkesi ile etkili bir şekilde yansıtmaktadır (Şekil 28). Siyah ve
kırmızı renkli alanların arasındaki beyaz boşluk “1” rakamını, siyah alanda ise “F” harfini oluşturmaktadır.
Kırmızı alandaki tire çizgiler ise hız kavramını vurgulamaktadır

Şekil 28: Formula 1 Logosu

Aynı ilkenin kullanıldığı bir başka örnek Shell logosudur (Şekil 29). Bir enerji firması olduğu için
aynı zamanda güneşi anımsatan logo özgün bir biçime sahiptir. Dikkatlice bakıldığında logonun iç
kısmındaki sarı alanın aslında isminin karşılığı olan deniz kabuğuna benzediği görülmektedir (Shell
kelimesinin Türkçe karşılığı Deniz Kabuğu’dur).
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Şekil 29: Shell Logosu

Akzo Nobel logosundaki erkek figürü de “İyi Gestalt” ilkesi ile tasarlanmıştır (Şekil 30). Sadece
koyu renkli alanların görselleştirildiği ve uzaktan bir leke gibi görünen sembolde gözümüz eksik olan
parçaları tamamlayarak şeklin bütününü algılar.

Şekil 30: Akzo Nobel Logosu

7.7. Logo Tasarımında Görsel Algı İlkelerinin Önemi (Sonuç)
Çeşitli yerlerde kullanılan logolar genellikle renk, desen, yazı karakteri vb. diğer görsel kimlik
öğeleriyle ilişki içindedir. Kurumsal kimlik sistemlerinin merkezinde yer alan logolar etraflarını kuşatan
görsel varlıklardan farklı görünmek için tasarlanırlar. Teknolojideki gelişmelerle beraber iletişimin yoğun
ve interaktif olarak gerçekleştiği dijital ortamlarda kolay algılanabilen, basit ama etkili görsel özelliklere
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle görsel algı ilkelerine uygun olarak tasarlanan ve evrensel düzeyde
iletişim kurabilen logoların günümüz koşullarında her zaman daha kullanışlı ve etkili olduğu
anlaşılmaktadır.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulama soruları bulunmamaktadır.
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Bu bölümde neler öğrendik?
Bu bölümde sembollerin günlük yaşamımızdaki yeri ve önemini, logonun ne olduğunu, nerelerde
kullanıldığını, kaç çeşit logo olduğunu ve bir logonun sahip olması gereken özellikleri gördük. Ayrıca logo
tasarımında kullanılan Görsel Algı ve Gestalt kavramlarıyla beraber grafik tasarım ilkelerini ve
uygulamalarını öğrendik. Gösterilen örneklerle bu kuralların nasıl uygulandığını anladık.
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Bölüm Soruları
1. Semboller insanların zihinlerindeki ................. ve ................... temsil eden görsel biçimlerdir.

a)
b)
c)
d)
e)

soyut varlıkları / olayları
şekilleri / harfleri
resimleri / fotoğrafları
çizimleri / illüstrasyonları
rüyaları / anıları

2. Aşağıdakilerden hangisi bir logonun sahip olması gereken özelliklerden biridir

a)
b)
c)
d)
e)

Yeni olmalı
Büyük olmalı
Basit olmalı
Popüler olmalı
Modern olmalı

3. Görsel algı ............ ve ........... arasındaki ilişkiyi ve sonuçlarını konu alır.

a)
b)
c)
d)
e)

gözümüz / zihnimiz
insan / dünya
resimler / şekiller
logo / marka
harfler / rakamlar

4. ............... iki ya da daha fazla eş biçimin yatay ya da dikey eksen üzerinde aynı boyda ve mesafede yan
yana durmasıdır. Her zaman görünen veya görünmeyen bir merkezi vardır. Antik Yunan Sanatı'nda
kullanıldığı için klasik bir çağrışım yaratır. Bu nedenle yüzey üzerinde denge ve düzen sağlamanın en pratik
yoludur.

a)
b)
c)
d)
e)

Yakınlık
Benzerlik
Tamamlama
Simetri
Ortak Yazgı
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5. Yüzey üzerinde üst üste gelen farklı şekiller yeni biçimler oluşturur. Bu şekiller farklı renge veya dokuya
sahip olduğunda zihnimiz bunları ayrı şekiller olarak algılar Dış çizgileri belli olan değişik şekiller de üst
üste geldiğinde birbirlerinden ayrışır. Bu etki ön ve arka plan ilişkisinin algılanmasına yardımcı olur.
Yukarıdaki açıklamanın başlığı aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Süreklilik
Ortak Yazgı
Simetri
İyi Gestalt
Benzerlik

6. Görsel algıda ön plan-arka plan ilişkisi hangi koşullarda oluşur?
a)
b)
c)
d)
e)

Farklı renge sahip olan şekiller üst üste geldiğinde
Farklı dokuya sahip olan şekiller üst üste geldiğinde
Büyük ve küçük şekiller yan yana geldiğinde
Dış çizgileri belli olan şekiller üst üste geldiğinde
Hepsi

7. Harflerin ve işaretlerin bir anlamı veya kavramı iletmek üzere yaratıcı bir şekilde kullanıldığı görsel
düzenlemeler .................. olarak tanımlanmaktadır.

a)
b)
c)
d)
e)

Logo
Tipografi
Sembol
Gestalt
Grafik Tasarım

8. Aşağıdakilerden hangisinde yakınlık ilkesi gözlemlenir?

a)

b)

c)
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d)

e)

9. Aşağıdaki logoyu hangi Gestalt ilkesine göre algılarız?

a)
b)
c)
d)
e)

Ortak Yazgı
Benzerlik
Simetri
İyi Gestalt
Süreklilik

10. Aşağıdaki logolardan hangisi “Ortak Yazgı” ilkesine göre tasarlanmıştır?

a)

b)
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c)

d)

e)

Cevaplar
1) a, 2) c, 3) a, 4) d, 5) a, 6) e 7) b, 8) a, 9) d, 10) b
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8. TASARIM SÜRECİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
▪
▪
▪

Grafik tasarımda uygulanan yaratıcı süreç
Afiş
Afiş Tasarımda Kompozisyon
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Tasarım sürecinin aşamalarını sıralayınız.
2. Afiş neden bir karma örnektir?
3. Etkili bir afişin tasarlamak için nelere dikkat etmek gerekir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Tasarım Süreci (Grafik
Tasarım)

Görsel organizasyon
bağlamında bir tasarım
yapmanın çeşitli
aşamalarını, algı
üzerindeki etkilerini ve
posteri çeşitli
kompozisyon tekniklerini
öğrenmek ve uygulamak.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Yaratıcı sürecin ve kompozisyon
ilkelerinin temelleri ele alınarak,
afiş tasarımında uygulayıp görsel
ve teknik becerileri geliştirmek.
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Anahtar Kavramlar
●
●
●
●
●

Yaratıcı Süreç
Afiş Tasarım
Grafik Tasarım,
Kompozisyon
Izgara / Grid sistem
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Giriş
Yaratıcı süreç kavramıyla ilgili her zaman derin bir merak vardır. Bazıları yaratıcılığın
üzerinde çalışılabilecek ve beslenebilecek bir şey olduğuna, bazıları ise ilginç veya güzel fikirler
bulabilmek için birinin “yetenekli” olması gerektiğine inanır. Yaratıcılıkla ilgili her iki varsayımın
da yanlış olduğu söylenemez. İster “ yetenekli doğmuş” olun, ister daha sonra kazanılmış becerilere
kavuşun, yaratıcılık fikirlerin bir araya gelip alışılmadık bir şekilde görüp düşünebilme icrasıdır.
Yaratıcı süreç, başlı başına oldukça karmaşık bir olgudur ve bu nedenle, tam olarak izlenebilecek
veya uygulanabilecek sabit stratejilere veya somut kurallara sahip olamaz. Ancak, hayal gücü,
görselleştirme veya herhangi bir çaba içermiyorsa, yaratıcı bir süreç olarak da kabul edilemez.
Birçok insan, günlük problemlerle karşı karşıya kaldıklarında yaratıcı süreci bir kereden
fazla kullandıklarının farkında değillerdir. Yaratıcı süreç, bilinçdışı bir refleks gibi, problemle
yüzleşmeyi, sonra onu parçalara ayırıp değerlendirmeyi ve sonra en etkili çözümü bulmak için fikir
üretme eylemidir. İnsanların bilinçsiz olarak gündelik problemleri çözmek için farklı yaratıcı
düşünme seviyelerini kullanmasına rağmen, bir tasarımcı, yaratıcı süreci boyunca tamamen bilinçli
olmak zorundadır. Çünkü tasarımcıların yaklaşımı, fark edilmemiş bir soruna yenilikçi, benzersiz
ve yeni bir çözüm bulabilmektir. Bilinçli yaratıcı düşünme, orijinal fikirleri ortaya çıkarmak ve
bilinçli olarak yaratıcı olma anlayışını artırmak için bilgi inşa etmeyi ve deşifre etmeyi mümkün
kılar.
Her tasarımcı, problem çözmek için kendi kişisel yöntemini geliştirir ve hiçbir tasarımcı
becerilerin uygulanması söz konusu olduğunda, bir probleme özdeş bir bakış açısıyla bakmaz.
Başka bir deyişle, görsel veya herhangi bir soruna karşı nasıl yaklaşılacağına dair doğru ya da
yanlış bir yol yoktur, tıpkı bir yapboz bulmacasına nasıl başlanacağına dair doğru ya da yanlış bir
yolun olmadığı gibi. Tasarım süreci, yalnızca tasarımcının yaklaşımına ve görsel bir probleme en
iyi çözümü bulmak için harcanan zamana dayanmaktadır. Yaratıcı süreç boyunca tasarımcı, daha
ileri gözlemsel ve sanatsal beceriler geliştirir, fikirleri yürütmek, benzersiz ve kişisel bir tarz
oluşturmak için kavramsal bir güç geliştirir. Tasarım uygulamasının benzersizliği, tasarımcıların
ampirik yaklaşımına ve görselleştirme hakkındaki algısına bağlıdır.
Herkes, kendi görme biçimine göre tek bir amaç arar, bu da tatmin olmaktır. (Ross, Kant,
1984, s.105).
Grafik tasarımda yaratıcı süreç temel entegral kurallar niteliğinde veya düzenlemelerle
sınırlı olmamalıdır. Aksine, zihin ileriye dönük çözümleri araştırabilmesi ve bulması için
olabildiğince özgür olmalı ve çeşitli alternatifleri düşünebilmelidir. Bununla birlikte, soyut fikirleri
somutlaştırmak ve sanatta görsel problemlerle uğraşırken dikkat edilmesi gereken önemli
prosedürler vardır.
İyi bir tasarımın yalnızca bazı görselleri (fotoğraflar, türler, resimler) hoş bir düzenleme
yaparak üretildiğine inanması, grafik tasarımcının işlevinin hatalı bir anlayışıdır. Burada ima edilen
bir problemin, bir şey olana kadar işleri basitçe yerleştirerek çözülebileceğidir. Bu durum deneme
ve yanılmanın zaman alıcı belirsizliklerini içerir.
Bununla birlikte, sanatçı kısmen içgüdüsel
olarak çalıştığı için, belirli bir miktar sınırlarını zorlaması gerekebilir. Ancak bu, sistematik,
birleştirici, tekrarlayan fikirlerin elden alınmaması gerektiği anlamına gelmez. ”(Rand, 1968, s.4).
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Bu bölümde, görsel organizasyon bağlamında bir tasarım yapmanın çeşitli aşamalarını, algı
üzerindeki etkilerini ve afişi çeşitli kompozisyon tekniklerini göstermek amacıyla bir araç olarak
inceleyeceğiz. Ayrıca, önceden uygulanmış ve hali hazırda uygulanan yöntemler gösterilecektir.
Şüphesiz bu yöntemler görsel dilin karmaşıklığını anlamanın yanı sıra tasarımcının fikirlerini daha
etkili bir şekilde düzenlemesine ve yönetmesine yardımcı olacaktır.
8.1 Grafik Tasarım ve Yaratıcı Süreç
“Yaratıcı” ve “yenilikçi” gibi terimler sanat ve tasarım alanında sıklıkla kullanılmaktadır.
“Yaratıcı fikirler nereden geliyor?” İlham teorisi hakkında sağlam bir kanıt yoktur, herhangi bir
zamanda herhangi bir yerden, herhangi bir zamanda bir fikir gelebilir. Bununla birlikte, yaratıcı
düşüncenin rasyonelden çok içgüdüsel olarak ortaya çıkma olasılığı daha yüksektir, belli bir
“içgüdüye” güvenmek ve bir fikir üretmek belki b ir fikir hakkında bir fikir edinmekle başlayabilir.
Özgün bir eser üretebilmek veya başarılı bir tasarım gerçekleştirmek için, düşünce sürecinin
kesinlikle bir fikir ile başlaması, daha sonra sağlam bir strateji, organize fikirler ve bir dizi kılavuzla
desteklenmesi gerekir. Öncelikle, bir sorunun tasarımcıya çözmesi gereken bir görev gibi
sunulması gerekir. O zaman problemin en iyi potansiyel çözümle sunulması için önce
tanımlanması, üzerinde durulması, imtihanlardan geçip denenmesi ve düzeltilmesi gerekir.
Tasarım sürecinin tamamen düşünülmüş bir süreç olduğunu bilerek, “yapılan” bir şeyin sadece
tesadüf veya tesadüflerle gerçekleşmeyeceğini savunabiliriz.
“Tasarlandı” derken, bir şeyin planlandığını kastederiz – yani bilinçsiz bir şekilde
gelişmemiştir. Tüm mesleklerdeki insanlar planlar, ancak sanatçı yada tasarımcı, görsel bir desen
oluşturmak için öğelerin düzenini planlar. (Lauer, 1979). Aşağıda gösterilen grafik, yaratıcı sürecin
aşamalarına kabaca birikmiş bir yaklaşımı temsil eder. Lauer, 1979). Aşağıdaki grafik, yaratıcı
sürecin aşamalarını genel bir bakışla göstermektedir.

Şekil.1: Sırasıyla Aşamaları Gösteren Grafik Örneği.

Yaratıcı düşünme süreci, yeni bir şey ortaya çıkarmak değil, daha önce var olan bir şeyi
geliştirmek ve yeni bir şey sunmaktır. Tasarlamak, var olan tasarımlarla yeni bağlantılar
kurabilmekle ilgilidir. Sık sık son kişinin kaldığı yerden başlayarak, her kaynaktan fikirleri kolayca
alırım. (Murray, 2009).
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Yaratıcı düşünceyi grafik tasarıma uygulamak zorunlu bir şey olarak kabul edilebilir.
Çünkü, Sanat ve Grafik tasarım benzer prensipler üzerine kuruludur, estetik, form, şekil, görsel
algı çalışmaları, (Gestalt) görsel dil vb. .; ancak, motivasyon ve odak açısından birbirlerinden
ayrılırlar. Kardinal ayrım, sanatın bireysel anlatım ve sanatçının istediği şeyle ilgili olması, grafik
tasarım ise görsel iletişim ve izleyicinin istediği şeyle ilgili olmasıdır.

8.2 Afiş
Afiş, incelenen tüm görsel prensiplerin ve estetiğinin bir araya geldiği yerdir. Hem sanat hem de
tasarım olarak iddia edilebilecek araçlardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Bunun nedeni; tasarımcının
sanatsal becerilerini ortaya koyma şansını yakalaması ve sanatçının kavramsal olarak belirli bir bağlamda
bir şeyleri ifade edebilmesidir. Sonuç olarak, afiş kesinlikle hem sanat hem tasarım için zorlu bir yaklaşımdır
çünkü sonuç iletişimsel olduğu kadar etkileyici de olmalıdır. Afiş çoğunlukla, yazıyı bir görsel ile birleştirir
ve bunu 2 boyutlu bir yüzeyde kullanır. Bu yaratımın stilinde hiçbir sınır yoktur. (Fotoğraf, resim, çizim,
kolaj vb.)
19. yüzyılın başlarında modern görsel iletişimin temel bir aracı olarak, hızla yaygınlaşmıştır ve
inkar edilemez bir biçimde halka açık sergileme için kullanılan en etkili araçlardan biri olmuştur.
Afiş bir izleyicinin dikkatini çekmeyi amaçlar ve dolayısıyla ilk önce bir sanatçının elinden çıktığı
için, sanat aracı ve grafik tasarım arasında bir melez gibi görülür. Aynı zamanda Afiş, sunduğu reklamın
tanıtımının yanı sıra kendi kendini de tanıtır. Sanatçıların özgün ve seçkin tarzı onun imzası ve markası
olarak tanınmasına olanak sağlamıştır. Paris’in Art Nouveau caddelerinin 20. yüzyılın başlarına kısaca
dönecek olursak, bir yoldan geçen kişi, Alfonse Mucha, Jules Cheret veya Tolouse Lautrec’in eserlerini
tanımakta veya ayırt etmekte zorluk çekmezdi. Moulin Rouge’un abartılı gösterileri, o dönemdeki ünlü
aktörlerin ve oyuncuların çizimleri, şehir sokaklarının her köşesinde sürekli olarak gösterilirdi ve
muhtemelen göz ardı edilemezdi.
Şimdiye kadar afiş, bir reklam aracı olarak değişmedi. Elbette tarihsel olaylardan, çağlardan,
trendlerden, kültürlerden, dijital çağdan, vs. momentum kazanmış, farklı tür ve tasarım ilkelerinin bir çok
evriminden geçmiştir. Bugün, posterin türleri veya benzer olan türleri şöyle sıralayabiliriz: Reklam Afişi,
Politik / Propaganda Afişler, Film Afişi, 3D Film Afişleri, Etkinlik Afişleri (Tiyatro, Gösteri, Konser, vb.),
Motive Edici Afişler, Seyahat Afişleri, Eğitim / Bilgilendirme Afişleri, Ultraviyole Afişler, 3D Hollogram
Afişler ve Dijital Afişler.

8.3 Afiş Tasarımında Kompozisyon
Bir afişi etkili yapan şey nedir? Bir afiş tasarımının etkili olarak kabul edilmesi için, göz önünde
bulundurulması gereken birkaç unsur vardır. Tasarımcının sürekli olarak 2 boyutlu bir kısıtlı alanın
içerisinde yaratıcı bir görsel sınırı geçmeye çalıştığını unutmayalım. Etkili / çekici bir afiş tasarımının püf
noktası; iyi kompozisyonu bilmek ve anlamakla başlar. İyi bir kompozisyon nasıl sağlanır? Büyük ölçekte,
görsel öğelerin görsel algı ilkelerini bir rehber gibi kullanarak nasıl yerleştirileceğini bilmekle ilgilidir.

Görsel uyumu elde etmek, görsel öğelerin birbiriyle ilişkilerini tam olarak bilmekle ilgilidir. Sanat
ve tasarım ilkelerine göre kompozisyonun iyi ve etkili olması (vurgu, hareket, ritim, kontrast, birlik
/ uyum, çizgi, şekil, renk, değer, doku, form, mekan, ızgaraların) doğru kullanılmasına bağlıdır.
Tasarımcı sadece görsel olarak hoş bir sunum yapmak amacıyla elemanları rastgele çizmez,
yerleştirmez veya düzeltmez, bunu seyircinin neyi nasıl algılayacağını yönlendirebilmek için
yapar. Bir sayfayı köşegen, yatay ve dikey çizgiler halinde bölen ızgaraların kullanılması
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tasarımcının görsel bileşenlerin, çizgilerin ve şekillerin arasındaki ilişkiyi netleştirmeye yardımcı
olabilir.
Amerikalı bir realist ressam ve 20. yüzyıldan kalma bir öğretmen olan Robert Henri “İyi
kompozisyon bir asma köprü gibidir; Her bir çizgi güç katar ve kendisinden hiçbir şey eksiltmez
... Kompozisyondaki bir şeyin en doğru yerde olması en iyi yerde olmasının özgürlüğüdür.
Nesnelerin birbiriyle olan ilişkisini anlamlandırır. Çizgilerin birbirine geçmesini sağlamak
kompozisyon değildir. Bağlantı için sebep olmalıdır. Kompozisyon gözlemciyi kontrol etme
sanatıdır. ”(Henri, 1923).
'Üçler Kuralı' tasarım, resim ve fotoğrafçılıkta kompozisyon teknikleriyle ilgili ilk ve en iyi
bilinen kurallardan biridir. “Altın Oran”, “Üçüncü Kural” veya “Sihirli Üçler” olarak da bilinir.
Sanat tarihi, bu tekniğin Rönesans'tan bu yana farklı sözlerde altını çizmiştir. (Smith, 2010) Bir kez
daha, 18. yüzyıl sonlarında sanatçı / oymacı John Thomas Smith, sistemin resimlerde
uyumlaştırılmış oranlar düzenlemeye yardımcı olduğunu öne sürmüştür. 'Üçler kuralı', bir sayfayı
3x3 ızgaraya bölme kuralına dayanır. Bir nesneyi, üçüncü çizgilerin dört kesişme noktalarından
birine yerleştirmek, bileşimin odak noktası olarak ilan edilir. Şekil 10

Ör.1

Ör.2

Ör.3

Ör.4
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Şekil 2: Yüzey 3x3'e bölünmüştür ve dairenin şekli üçüncü çizgilerin kesişme noktalarına yerleştirilmiştir.

Şekil 3: 3x3 Bir Kesişme Arasına Yerleştirilmiş Bir Nesnenin Fotoğrafı.

Rudolf Arnheim kompozisyonel denge ve formlarda geometrik denge araştırması, kitabı
‘Merkezin Gücü' (Arnheim, 1982.), görüntünün merkezinde olan bir nesnenin algısal önemini
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tartışır. “… Denge prensibinin anlaşılması için görsel duyarlılığa veya görsel hissine bağlı olmamız
gerekir. Nesneler arası eşit aralıkların olması, belirli bir merkezden eşit mesafelerde dengelenmesi
ve eşit olmayan nesnelerin kendileriyle ters orantılı olarak dengede kalması sağlanmalıdır. Merkezi
bulmak için belli başlı çekim merkezlerinin dikkate alınması ve odak noktasını belirleyerek görme
alanıyla beraber nesneleri birlikte ağırlıklandırılarak konumlarını izlememiz gerekir. ”(Arnheim,
1974). Bununla birlikte, istenen bir sonucu elde etmek için, nesnelerin önceden belirlenmiş olması
ve dikkatlice görsel fikrin düzenlemesi gerekir.
Ör:1 – without outlines

Ör:2 – with outlines

Şekil 4: geometrik şekillerle (daire, üçgen, kare) düzenlenmiş iki benzer kompozisyonu gösterir. Oysa formlar dengede
görünür ve birbirleriyle uyumlu olarak bağlıdır.

Örnek 1: Şekiller, yüzeyde kesişen çizgiler veya ızgaralar olmadan görünür.

Örnek 2: Görünmez çizgileri ve rakamlar arasındaki belirgin ilişkiyi göstermektedir.

Izgara sisteminin konusu İsviçre'de İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra geliştirilmiş ve sayfa
düzeni ile ilgili katı prensiplerle tasarlanmıştır. Nihai amaç tasarımcıya görsel sorunları çözmede
yardımcı olmak ve tasarımları daha hızlı ve güvenli bir şekilde yürütmesine yardımcı
olmaktır. Joseph Müller Brockman, Izgara’nın (Grid'in) ve tasarım felsefesinin ardındaki beyin
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olduğunu söyleyebiliriz. Müller, grid sisteminin temelleri sisteme sokmuş, netleştirmiş, açıklığa
kavuşturmuş, yoğunlaştırıp nesnelliği artırmış, yaratıcı ve teknik üretim süreçlerini
rasyonelleştirmiştir. Renk, biçim ve malzeme unsurlarını bütünleştirerek, yüzey ve mekan üzerinde
mimari egemenlik elde ettiğini ima etmiştir. Olumlu, ileriye dönük bir tutum benimsemek, eğitimin
önemini, yapıcı ve yaratıcı ruhun içinde tasarlanan çalışmanın etkisini kabul etmektir. ”(Brockman
J. 1968) Izgara sisteminin her zaman iyi bir kompozisyonu elde etmenin sistematik bir yolu
olduğunu savunmuştur. Sistem, teknik gerçeklere dayanıyor ve çalışma, metnin doğru şekilde
yerleştirilmesine, şekillerin rasyonelliğe dayalı iç içe geçmiş ilişkilerine bağlıdır.

Ex.1

Ex.2

Şekil 5: 1955'te Jospeh Müller Brockman tarafından tasarlanan Beethoven Afişi. Örnek: 1, bitmiş
posteri kılavuzsuz gösterir.

Örnek: 2 Afişi kılavuzlarla gösterir. Görüntüler https://medium.com/fgd1-the-archive/beethovenposter-by-josef-muller-brockmann-ce06940edf74 adresinden alınmıştır.
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“Izgara sistemi bir yardımdır, bir garanti değildir. Birkaç olası kullanıma izin verir ve her
tasarımcı kendi tarzına uygun bir çözüm arayabilir. Fakat bir kişi ızgaranın nasıl kullanılacağını
öğrenmelidir; pratik gerektiren bir sanattır. ”(Brockman, 1981).
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulama soruları bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Psikolojik teorilerin dikkate alınarak Sanat ve Tasarım fenomenine görsel deneyler uygulamanın,
görsel algı ve estetik anlayışına daha net ve rasyonel bir bakış açısı kazandırmasına yardımcı olduğunu,
özellikle posterin ortamına ilişkin olan sanat ve tasarım, yalnızca görsel algı ya da elemanların bir yüzeye
belirgin yerleşimi hakkındaki yarı kanıtlanmış varsayımlarla sınırlı kalmadığını öğrendik. Yaratıcı sürecin
aşamalarından ve görsel bir problem çözmek için dikkate alınması gereken kurallardan da bahsettik.
Stiller, trendler, güncel olaylar ve eğitimin sürekli değişiyor. Günümüzde dijital çağın patlama
döneminde ile görsel iletişim hiç bu kadar yaygın bir şekilde kullanılmamıştır. Örneğin, günümüzde kendini
ifade etme, yeni bir kendini beğenme ve estetik yaklaşımı (özçekimler) ideolojileriyle engellenmektedir.
Böylece, görsel olarak algılamaya ve iletişim kurmaya çok başka bir farkındalık ve yaklaşım katarak grafik
tasarım, sanat eğitiminin temellerini temel alır. Sanat ve tasarım eğitimi, Gestalt'in yasaları ve ilkeleri,
tasarım ilkeleri, anatomi kuralları, üçüncülük kuralları, altın rasyon, Grid sistemi gibi görsel dili kavramak
için her zaman karmaşık bir kavram olmuştur ve olmaya devam edecektir.
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Bölüm Soruları
1. Izgara’nın (Grid'in) ve tasarım felsefesinin ardındaki beyin kimdi?
a)
b)
c)
d)
e)

Milton Glaser
Alphonse Mucha
Jules Cheret
Joseph Müller Brockman
Toulouse Lautrec

2. Fotoğrafçılıkta kompozisyon teknikleriyle ilgili ilk ve en iyi bilinen kurallardan biri
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Izgara sistemi
b) Üçler Kuralı
c) Altın Oran
d) (b) ve (c) şıkları
e) simetri kuralı

3. Aşağıdaki şıklardan hangisi sırasıyla yaratıcı sürecin aşamalarını göstermektedir?
a) Problem tanımlama, araştırma, beyin fırtınası, eskiz, fikri uygulama,
sonuçlandırma.
b) Beyin fırtınası, problem tanımlama, araştırma, eskiz, fikri uygulama, ,
sonuçlandırma.
c) Problem tanımlama, beyin fırtınası, araştırma, eskiz, fikri uygulama, ,
sonuçlandırma.
d) Problem tanımlama, araştırma, beyin fırtınası, eskiz, fikri uygulama,
sonuçlandırma.
e) Beyin fırtınası, eskiz, problem tanımlama, araştırma, fikri uygulama,
sonuçlandırma.

revizyon,
revizyon,
revizyon,
revizyon,
revizyon,

4. Jospeh Muller Brockman tarafından tasarlanan Beethoven Afişi hangi kurala göre
yapılmıştır?
a)
b)
c)
d)
e)

Altın Oran
3x3 kuralı
kompozisyon kuralı
Grid sistemi
Gestalt prensipleri
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5. Afiş çoğunlukla hangi görsel unsurlardan oluşur?
a)
b)
c)
d)
e)

Yazı ve görsel
Sadece görsel
Sadece yazı
Fotoğraf ve yazı
İllüstrasyon ve yazı

6. Izgara sistemi ilk nerede geliştirilmiştir?
a)
b)
c)
d)
e)

Almanya
Avusturya
İngiltere
İsviçre
Polonya

7. Rudolf Arnheim’ın kompozisyonel denge ve formlarla ilgili görüşü nedir?

a) Yaratıcı ve teknik üretim süreçlerini rasyonelleştirecek, renk, biçim ve malzeme unsurlarını
bütünleştirecek öğelerin olması gerektiğini savunmuştur.
b) Afiş tasarımında yalın tasarımları ve tipografiyi, şekilleri ve renkleri duru bir şekilde
kullanmasının önemini tartışır.
c) Görüntünün merkezinde olan bir nesnenin algısal önemini tartışır.
d) Çizgilerin birbirine geçmesini sağlayarak kompozisyon kompozisyonun oluştuğunu savunur.
e) Nesnelerin birbiriyle olan ilişkisini anlamlandırmanın yolunun kompozisyondan geçtiğini
düşünür.

8. Aşağıdaki şıklardan hangisi yaratıcı süreci anlatmamaktadır?

a) Yaratıcı süreç yeni bir şey ortaya çıkarmak değil, daha önce var olan bir şeyi geliştirmek
ve yeni bir şey sunmaktır.
b) Yaratıcı düşünme süreci görsel uyumu elde etmek, görsel öğelerin nasıl işlediğini ve
birbiriyle ilişkilerini tam olarak bilmekle ilgilidir.
c) Grafik tasarımda yaratıcı süreç temel entegral kurallar niteliğinde veya düzenlemelerle
sınırlı olmamasıdır.
d) Yaratıcı süreç, daha ileri gözlemsel ve sanatsal beceriler geliştirir, fikirleri yürütmek,
benzersiz ve kişisel bir tarz oluşturmak için kavramsal bir güç geliştirir.
e) Yaratıcı süreç metnin doğru şekilde yerleştirilmesine, şekillerin rasyonelliğe dayalı iç
içe geçmiş ilişkilerine bağlıdır.
9. Aşağıdakilerden hangisi Afiş sanatçısı değildir?
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a) Joseph Müller Brockmann
b) Alfonse Mucha
c) Jules Cheres
d) Toulouse Lautrec
e) Rudolph Arnheim
10. Afiş neden karma bir örnektir?

a) Gestalt Prensiplerinin hepsinin uygulandığı yer olduğu için.
b) Hem sanat hem de tasarım ifade biçimi olduğundan.
c) Grid sistemin ve kompozisyonun bir arada kullanılması gerektiğinden.
d) Altın oranın ve tipografinin iyi bir şekilde kullanılması gerektiğinden.
e) Renk, biçim ve malzeme unsurlarını bütünleştirdiği için.
Cevaplar
1) d, 2) d, 3) a, 4) d, 5) a, 6) d, 7) c, 8) e, 9) e, 10) b
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9. GÖRSEL KİMLİK TASARIMI

192

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

●
●
●
●
●
●

Kurumsal Kimlik
Kimlik Kavramı
Kurumsal Kimlik Unsurları
Görsel Kimlik Tasarımı
Görsel Kimlik Tasarımının Etkinlik Alanları
Görsel Kimlik Kılavuzu

193

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Herkesin bir kimliği vardır; peki insanların ya da kurumların kimliği nasıl tanımlanır?
2- Kurumsal kimlik tasarımı nedir?
3- Kurumsal kimlik unsurları nelerdir?
4- Görsel kimlik tasarımı hangi unsurlardan oluşur ve uygulama alanları nerelerdir?
5- Görsel kimlik tasarımı kapsamında grafik tasarım disiplini hangi başlıklar altında uygulama
alanı bulur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Kurumsal Kimlik

Kurumsal kimliğin bir
bütün olarak
algılanabilmesi ve
uzmanlık alanı olarak
kapsamının belirlenmesi.

Ulusal ve uluslararası kurumsal
kimlik çalışmaları ve
uygulamalarından seçilecek
başarılı örnekler üzerinde
tartışmalar/saptamalar.

Görsel Kimlik

Görsel Kimlik Tasarımı

Grafik Tasarım

Görsel kimlik yaratmanın
kurumsal kimliğe olan
etkileri ve katkıları.

Bir bütün olarak geliştirilen
kurumsal kimliğin görünür
kılınmasında önemli rol oynadığı
başarılı örnekler üzerinden
anlatılır. Bu anlatım kurum
felsefesinin ve davranışlarının
görsel kimliğe nasıl yansıdığını
kapsayacak şekilde
detaylandırılır.

Görsel kimlik tasarımında
tasarım alanları belirlenir.

Tasarım alanlarının üründen ve
mimari görünümden başlayarak
işaretlere ve renk seçimine kadar
nasıl kapsamlı bir çalışma alanı
olduğu örneklerle
detaylandırılarak anlatılır.

Grafik tasarımın konu
kapsamında kullanılan
uygulama alanları başlıklar
halinde saptanabilir.

Kurum işaretleri, tipografi ve
renk konularının hem
örneklenerek hem de
uygulamalar yaparak anlaşılması
sağlanır.
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Anahtar Kavramlar
Kurumsal Kimlik, Kimlik Kavramı, Görsel Kimlik Tasarımı, Grafik Tasarım
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Giriş
Kurum kimliği ve görsel kimlik kavramlarının sıklıkla karıştırıldığı ya da birbirlerinin
yerine kullanıldığı açıklamalarda ve çalışmalarda bir kavram kargaşası yaşandığı görülmektedir.
Dolayısıyla görsel kimlik tasarımının bilimsel olarak incelenebilmesinin ilk aşaması bu konuyu
“kurumsal kimlik” alanının bir parçası olarak ele almaktır. Çünkü kurumların geliştirmek zorunda
oldukları kurumsal kimlikleri hem kendilerinin hem de ürünlerinin rakiplerinden farklı olduğunu
göstermekte önemli araçlardır. Dolayısıyla görsel kimlik tasarımını, bir bütün olarak ele alınan
kurum kimliği içinde tartışmak bilimsel ve akademik eğitim için birikim yaratacaktır.
Bu amaç doğrultusunda öncelikle kurumsal kimlik ve kimlik kavramları ele alınarak bu
çalışma alanları özetle sunulmaya çalışılmıştır. Ardından görsel kimlik kavramının kurum kimliği
içinde nasıl yer bulduğu ve önemli bir unsur olarak yüklendiği işlevlerinden bahsedilmiş, son
olarak da kurumsal kimlik tasarımının önemli başlıkları saptanarak sistemli bir anlatım
gerçekleştirilmiştir.
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9.1

Kurumsal Kimlik

Bir yanılgı olarak kurum kimliği denildiğinde akla ilk olarak kuruluşun logosu, rengi,
amblemi gibi görsel kimlik tasarımına ilişkin öğeler gelse de görsel/kurumsal kimlik tasarımı
kurum felsefesi, kurumsal davranış ve kurumsal iletişim gibi kurum kimliği unsurlarından sadece
bir tanesidir. Kurumların yapılanmaları ve hareket/etkinlik alanları doğrultusunda geliştirmeye
çalıştıkları kimlik yaratma çabaları “kurum kimliği” olarak tanımlanan etkinlik alanını yaratmıştır.
Bayram Kaya kurum kimliğini oluşturan bu unsurların işlevlerini şöyle tanımlamaktadır:
“Kurumsal kimlik karması içindeki tüm unsurlar, kurumsal ya da örgütsel felsefeye göre kabul
edilen girişiminin kişiliğini hem içsel hem de dışsal olarak ortaya çıkarmak için kullanılır” (Kaya,
2003: 384).
Mehmet Enes İnce’nin dile getirdiği gibi kurumsal kimlikle ilgili çalışmalar 1950’li yıllarda
isimlendirme, logo tasarımı, stil ve görsel kimlik alanlarında başlamış, 1970 ve 1980’li yıllarda bu
kavram genişletilerek kurumsal davranış ve iletişim de eklenmiştir. 1990’lı yıllarda Uluslararası
Kurumsal Kimlik Birliği’nin kurulması akademik ve sektörel olarak incelenmeye başlamıştır.
Dolayısıyla günümüz ticari rekabet sisteminin varlığından söz edildiği her bilimsel
ortamda, kurumların diğerlerinden/benzerlerinden sıyrılıp bir marka olarak varlıklarının
devamlılığını ancak kurum kimliği çalışmalarının bir bütün olarak değerlendirilmesi ile mümkün
olabileceği belirtilmektedir. Çünkü kurumlar da gelişen, büyüyen ya da kimi zaman da etkilerini
yitiren önemli sosyal yapılardır. Her sosyal oluşumda olduğu gibi kurumların da sahip oldukları
etkinliklerinin devamlılığı bir kimlik geliştirmekle/yaratmakla mümkündür. Yani farklı kimlikleri
birbirinden ayrılan yapıları, çevresiyle iletişim kuran organları, akılda kalıcılığı ile oluşan
imajlarıyla ayrışan kurumlar bunu ancak kurumsal kimlik geliştirmekle gerçekleştirebilir.
Birçok tasarlanmış görüntü ve uygulamayla varlıklarını gösteren/sürdüren kurumların
ayrışmak, tanıtmak, pazarlamak gibi etkinlikleri bilinçli bir kurumsal kimlik ile sağlanabilir.
Tanınma, şekillenme, denenme ya da tercih edilme gibi başlıklar altında sıralanabilecek onlarca
ayrı uygulama demektir kurum kimliği ve pazar dinamikleri, riskler, olanaklar ya da teknolojiyle
koşut sürekli biçim değiştirir ya da farklılaşarak dönüşür. Böylelikle iç ve dış istekler, beklentiler
ve yatırımlar yani kurum kimliği düzeni bir kez oluşturulduğunda basılı materyallerden,
reklamdan, giyim kuşamdan, dağıtımdan ve fiziki görünümle ilgili benzer tüm işlerden sorumlu
olanlar sahip olunan kimliğin bilincinde olarak davranmalıdırlar (Jefkins, 1995: 34). Dolayısıyla
kurumsal kimlik; içte bütünleşmeyi, dışta da etkili bir imaj oluşturmayı mümkün kılan kurum
felsefesi, iletişimi, davranışları ve görsel kimliği ile görünür hale gelen kompleks bir yapıdır. Bu
unsurların her biri bir önceki ya da bir sonrakiyle birlikte varlık sergiler ve aynı anda etkinlik
göstererek bir kimliği var edebilirler.

9.2 Kimlik Kavramı
Kurumsal kimlik kavramıyla bir kurumun yakın çevresi ve dünya tarafından nasıl
algılandığının ya da algılanmak istendiğinin belirlenmesi ve uygulanması yani kurumun kim
olduğu, ne yaptığı ve nasıl yaptığı (Wally Olins’den aktaran Okay, 2003: 39) saptanarak tüm
faaliyetlerini bu yönde sürdürmesinin sağlanması anlaşılmalıdır. Dolayısıyla kimlik oluşturma ile
“sunulan ve algılanan imajın” şekillendiği bir süreç anlaşılmalıdır. Kuruluşun ne, nerede ve nasıl
198

ürettiği, nasıl tanıtım ve reklam yaptığı, nasıl sattığı gibi ‘gözle görülür’ hareketliliğinin zemin
bulduğu gözle görülemeyen kişilik ve karakteri, kimlik çalışmaları ile sağlanabilir.
Dikkat edilecek olursa ürün ve hizmetlerin tercih oluşturması sürecinde oldukça önemli
olan “kimlik” kavramından sıklıkla söz edilmektedir. Toplumsal yaşamda bireylerin olduğu kadar
kurumların da kendini iç ve dış çevreye tanıttığı bir kimliği vardır. Tıpkı insanlar gibi bu kimlik
özellikleri doğrultusunda hareket eder, ayrımsanır ve değerlendirilirler. Değişen teknolojiler,
ticaretin hacim kazanması, çeşitlenmesi ve uluslararasılaşması karşısında kimlik yaratma
çalışmaları ürün veya hizmetlerin karar mekanizmalarına ilişkin yönetsel, stratejik veya
destekleyici bir işlev sürdürür (Sampson, 1995: 26).
Kimlik bir bireyin, grubun, bölgenin, toplumun ya da kurumun sahip olduğu dil, kültür,
azınlık/çoğunluk, farklılık ya da aidiyet gibi kalıcı özelliklerin tamamı olarak tanımlanabilir. “…
bizim kim olduğumuza ve ötekilerin kim olduğuna dair kavrayışımız ve karşılıklı olarak, ötekilerin
ötekilerin kendilerini nasıl anladığı ve bizi de içererek ötekileri nasıl anladığıdır” (Özdemir, 2010:
11). Dış çevrenin algılarından çok içte sahip olunan fiziksel ve duygusal özellikleri kapsayan
kimlik günümüz küresel ekonomik sistemlerinde tüketiciye, çeşitli simgelerle içselleştirilmesi
sağlanan bir vaat nesnesine dönüşmüştür. Kurum ya da marka kimliği yaratma süreçlerinde vaat
edilen simgelerin pazarlanma başarısı önemli stratejik aşamalardan biri olarak düşünülebilir.
Böylece satın alındığında/tüketildiğinde sahip olunacak vaat edilmiş kimlik, kurum veya markanın
üretilmiş değeri olmaktadırlar. Çünkü kimlik aynı zamanda özellik ve nitelik göstergesidir. Özellik
ve nitelikleriyle öne çıkan kimlikler temsil ettiği kurum ya da birey adına bütünlük, tutarlılık ya da
süreklilik gibi kavramları yaratırlar.
Kimlik olgusu genelde kültür kavramıyla aynı anlamda kullanılmakta, kültür bir işletmenin
özgün kimliği olarak ele alınmaktadır. Kültür sembolik bir sistem olarak ele alındığında, kimlik
olgusuyla etkileşim içindedir fakat kimlik işletmenin fiziki unsurlarını kapsar. Dolayısıyla,
kurumsal kimlik kurumların rekabet gücünü ve benzerlerinde farklılaşarak ayrışmalarını mümkün
kılar. Muharrem Varol ayırıcı niteliklerin önemine ilişkin kurumun ötekilerden daha üstün olduğu
izlenimi vermesi durumunda olumlu bir kurum kimliğinden, aksi takdirde olumsuz bir kurum
kimliğinden söz edilmesi gerektiğinden bahseder (Varol, 1993: 212).
Kurum işaretleri ve renkleri, davranış biçimleri ve iletişim modelleri ile şekillenen kimlik
üç ana başlık altında toplanabilir. İlk başlık işletme kimliğidir. Yönetim, üretim, hizmet, pazarlama,
satış, servis alanlarında iş yapma sistem ve standartları ile çalışanların sistem içindeki davranışları
olarak özetlenebilir. İkinci başlık olan tanıtım kimliği için tüketime yönlendiren, rakiplerden
ayrıştıran görsel kimlik, reklam, halkla ilişkiler gibi uzmanlıkları kapsayan bir kimlik çeşidi olduğu
söylenebilir. Son başlık olan davranış kimliği ise firmanın çalışanları arasında ya da müşteriyle
kurulan iletişimi şekillendirir. (Ak, 1998: 17).

9.3 Kurumsal Kimlik Unsurları
9.3.1 Kurum Felsefesi
Kurum felsefesi söz konusu yapılanmanın değer, tutum, norm, tarih ve amaçlarından oluşan
kendisiyle ilgili düşünce ve bilgi birikimi yani kalbidir. Kurumların net davranış içinde olması,
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hedef kitlesini duygusal olarak etkilemesi, yani değer ve normlara sahip olması kimliğin oluşması
için önemlidir. Dolayısıyla kurumun misyon ve vizyonu bu birikimden yazılı ve sözlü olarak
üretilir. Böylelikle yönetsel davranışlardan strateji ve politikalara kadar bir kurum kimliğinin can
alıcı tüm yönetsel refleksleri belirlenmiş olur.
Kurum felsefesinde
• Ekonomik düzen ve kuruluşun toplumsal fonksiyonuna olan inanç;
• Büyüme, rekabet ve teknik gelişmeye karşı olan tutum;
• Kurum ve toplum için kazancın rolü;
• Çalışanlara ve hissedarlara karşı sorumluluk;
• Kurumun ekonomik faaliyeti çerçevesinde kabul edilen faaliyet kuralları ve davranış normları,
gibi tanımlanabilecek önemli noktaların göz ardı edilmemesi gerekmektedir (Okay, 2003: 118).

9.3.2 Kurum İmajı
Kurum imajı, kurum kimliği adı altında gerçekleştirilen tüm etkinliklerin ilgili hedef kitle
üzerinde oluşturduğu bütünsel bir algı, alıcının düşüncesinde oluşan büyük resim olarak
özetlenebilir. Doğru imajı yaratmak ve güncel tutmak kurumun varlık sergilediği süre içinde
devamlı yinelenen ve bitmeyen bir iş olduğu için imajı da bir kurumun iç ve dış çevresinde kuruma
ait çeşitli özelliklerin algılanması ve benimsenmesiyle oluşan görüşlerin toplamı olarak
tanımlayabiliriz.
Kurumlar kimlikleri aracılığıyla yani fiziksel görünümleri dolayımıyla kişiliklerini
yansıtırlarken imajlarıyla da görüş ve düşünceler oluşan algılanış biçimini yaratırlar. Kısaca,
kurumsal kimlik ve kurumsal imaj birbirini desteklerken iç ve dış paydaşlar üzerinde güven
yaratmak ile sürdürmek gibi önemli işlevleri de birlikte çalışarak yerine getirirler.
Kurum imajı konusunda birçok yaklaşım bulunmaktadır. Bu yaklaşımlar üç farklı disipliner alanda
üç farklı ele alışla karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan ilki olan “psikolojik yaklaşım” imaj konusunu
görsel, duygusal veya zihinsel bir imge ya da düşünce çerçevesinde şekillendirir. “Grafik tasarım
yaklaşımı” ise imajın kurum işaretleri ve görsel öğelerle nasıl oluşturulduğu üzerine çıkarımlarda
bulunur. “Pazarlama yaklaşımı” ile de imaj bir kurum hakkında edinilen tüm deneyim, izlenim,
inanç, duygu ve bilgi etkileşimiyle oluşan doğal bir sonuç olarak tanımlanmaktadır (Balmer, 1998:
963-996).

9.3.3 Kurum Kültürü
Kurum kültürü, bir kuruluşun, onun bölüm ve takımlarının yarattığı değer, sembol, inanış
ve davranışların toplamı olarak düşünülebilir. Kültür, üretirken ve pazarlarken ortak bir yol
izlenmesini olanaklı kılan üstü kapalı düşünce/davranış biçimidir ve bu yönleri ile süreklilik
gösteren bir olgudur. Bir kuruluşun ürün geliştirmesi ve üretimi, pazarlama ve satış yöntemlerini
düzenli olarak sürdürmesi o kuruluşun kültürünün bir parçasıdır. Kurum kültürü toplam kalite
stratejileri ile verimliliği, başarılı ve üretken çalışan portföyünü, etkili iletişimi vb. olumlu
katmanları, temel değerleri, lider, tören ve sembolleri, başarı ve performans için önemli bir rol
üstlenir.
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Kurum kültürü kurum kimliğine göre biçimlenir, dolayısıyla kurum kültürünün normları, kurum
kimliği için bir temel oluşturmaktadır. Yani kısaca bir kurum için nasıl bir kimlik isteniyorsa o
kimliğe uygun bir kültür geliştirmelidir ki bu iyi bir imaja ve öznelliğe dönüşebilsin.

9.3.4 Kurumsal Davranış
Kurumsal davranış denildiğinde tanımlanan faaliyet alanlarında görevlendirilmiş birey ya
da grupların kurum içinde kendilerini var etmeleri, sosyal etkinlikleri vb. tutum ve davranışlarından
bahsedildiği anlaşılmalıdır. Kurumsal davranış, planlanan ve kurumsal kültürle uyumlu olarak
kurumun bütünlüğü içindeki işlerin doğasından beslenen bir kavramdır. Çevresel ya da toplumsal
tüm sosyo-ekonomik davranışların hepsi hedef kitle nezdinde yargıların oluşturulduğu kurumsal
davranışlardır. Dolayısıyla hedef kitleye tutarlı iletilerin ulaşması kurumsal davranışın kurum
kimliği ile örtüşmesi sonucunda oluşabilir.
Kurumsal davranış kapsamında kuruluşun üçüncü şahıslarla kurduğu etkileşimler
sunum/teklif, ücret, dağıtım, finans, iletişim ve sosyal davranışlar olarak gruplanabilirken bu
davranışların görülebilen etkileri ise iki ana kategoride toplanabilir. Kurumsal davranışın iç
ilişkilerde görülen etkileri işe başlama dönemindeki davranış, yönetici konuşması, iletişim tarzı,
kriz çatışma davranışı olarak sıralanabilir. Kurumsal davranışın dış ilişkilerdeki etkileri ise seçme
ve işe başvurma yöntemi, müşteriyle konuşma tarzı, şikâyetleri ele alma tarzı, kamuoyunda ortaya
çıkış, pazar ortaklarına karşı davranış olarak saptanabilir (Kiessling ve Spannagl Aktaran, Okay,
1999:65).

9.3.5 Kurumsal İletişim
Kurumsal iletişim, “iletiler aracılığıyla kurulan toplumsal etkileşimin ya da ortak semboller
yoluyla bireyler ya da kurumlar arasında değiş tokuş edilen anlamların” (Fiske, 1996: 16-17)
kurumsal amaçlarla kullanılmasıdır. Söz konusu kurumsal amaçlar iletişimin bireyler ya da bireykurum arasında gerçekleşmesini yani bir ortak ses yaratma işlevini yerine getirmektedir. Yani
kurum içindeki çalışanlar ya da kurum ile çevresi arasında gerçekleşebilen kurumsal iletişim,
kurum içi ve kurum dışı iletişim olmak üzere iki başlıkta incelenebilir. Dolayısıyla kurumsal
iletişimi bir kurumun imajıyla kimliği arasındaki güçlü bir köprü olarak değerlendirmek
mümkündür.
“Kurum içi iletişim” hem çalışanların diğer çalışanlarla hem de çalışanların kurumla
geliştirdikleri iletişimi anlatır. Kurumsal iletişimle çalışanların motivasyon, işbirliği ve uyum gibi
konularda istekli olmaları sağlanabilir ya da düzenlenebilir. Sözleşmeler, yayınlar, raporlar,
çalışanlara yönelik eğitimler gibi yöneten ve yönetilenler arasında geliştirilen kurum içi iletişim
hem kurum kimliği ve kültürü yaratmaya hem de örgütsel yaşama katılım düzeyini artırmada
önemli rol oynar (Varol, 1993: 128-129).
“Kurum dışı iletişim” toplumla olan iletişimi yani kurum-toplum bütünleşmesini sağlar.
Kurum dışı iletişimle sağlıklı bilgi alışverişi ve hızla değişen çevre koşulları karşısında ayakta
durabilme de mümkün olacaktır. Hem çevresinden etkilenen hem de çevresini etkileyen bir açık
sistem olarak kurum dışı iletişim, üretilen iletilerin akış, amaç, araç ve yönünü içerir. Reklam ve
halkla ilişkiler faaliyetleri, satış geliştirme ya da pazar ve kamuoyu araştırması gibi araçlar kurum
dışı iletişime örnek olarak verilebilir. Hem kurum içi hem de kurum dışı iletişim uzun vadeli sürece
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işaret ederken, kurumsal reflekslerin sistematik bir biçimde eşleştirilerek uygulanması
gerekliliğine dikkat çekilmektedir (Okay ve Okay, 2001:457).

9.3.6 Kurumsal Tasarım/Görsel Kimlik Çalışmaları
Kurumsal tasarım/görsel kimlik çalışmaları ise kurum kimliğinin çok önemli bir parçasıdır.
Kurumun bulunduğu çevre ve hedef kitlesine görünür olabilmesi, iç ve dış hedef kitlelerin gözünde
canlanan görsel algısı ve biçimsel ifadesidir. Diğer bir deyişle kurumun kendini görsel olarak ifade
etmesidir. Kurumlar kendilerini bu görsel unsurlar sayesinde pazardaki rakiplerinden ayırarak
görünür hale getiriyorlar. Böylelikle hedef kitle tarafından hatırlanıyorlar. Ürün tasarımı, iletişim
tasarımı ve çevre tasarımı olmak üzere üç başlık altında incelenen görsel kimlik tasarımı logo,
kurumun rengi, mimari tasarımı, yazı ve tipografi gibi görsel unsurlara referans verdiği için
kurumun görsel kimliği olarak da adlandırılabilir. Görsel kimlik kavramsal olarak kurumun
kimliğini görünür kılan ve bu kimliğin çevreyle somut ilişki geliştirmesini sağlayan eylemlere
işaret eder. Kurum kimliği ile sınırları ve hedefleri belirlenen çerçevenin tüm görülebilen
unsurlarının tasarlanması yani görsel (sembolik) dilin oluşturulması çabalarını içerir. Haydar
Karabey, görsel kimliğin şu noktalarına dikkati çekmiştir: “Kendini, felsefesini ve kültürünü,
hedeflerini tanımlamış çağdaş bir kurum üzerine kurgulanan; yalnızca o kurumdan ve verilerinden
kaynaklanan, kurmaca ve yanıltıcı olmayan; kendini sürekli yeniden üretmesiyle kurumu da
etkileyen, kurumun ayırıcı özelliklerini yansıtan, temel işaretleri kapsayan, değişmez, kararlı,
sürdürülebilir grafik veya mekânsal kimlik göstergeleri sistemidir” (Karabey, 2003:14).

9.4 Görsel Kimlik Tasarımı
“Görsel Kimlik” olarak kavramsallaştırılan bu eylemin tasarımı, logo, amblem ve renk gibi
görsel unsurların öznel etkinlik alanlarından daha fazlasını ifade eder. Çünkü tasarım Emre Becer’e
göre oluşturulacak yapının organizasyonu ile ilgili bütün etkinlikleri kapsar; belirli bir amaç
gözeten ve yaratıcı bir eylemdir (Becer, 2003: 9). Jhon Heskett’in tasarım tanımıyla da insanı insan
yapan temel, ayırt edici nitelikler; insan yaşamının kalitesini belirleyen olmazsa olmazlar akla
geliyor. Heskett’in tasarımın herkesi etkilediğini dile getirdiği çıkarımlarında; onun gün boyu
yapılan her şeyde ve her ayrıntıda göründüğünü çünkü her şeye derinden nüfuz ettiğini
öğrenmekteyiz (Heskett, 2013: 15-18). Dolayısıyla kurum felsefesinin hedef kitleye aktarılabilmesi
için tasarımın gerekli tüm alanlarından yararlanmanın kapsayıcılığında görsel kimlik yaratımının
grafik tasarım, ürün ve mimari tasarım gibi bileşenlerden oluştuğu rahatlıkla söylenebilir.
Görsel iletiler yaratılırken, Heskett’in deyimiyle biçim yaratma pratiği ve etkinliği olan
tasarımın hedef kitle üzerinde amaçlanan etkiyi yaratacak şekilde oluşturulması gerekir. Çünkü bir
kurumu ya da markayı sembolik düzlemde temsil etmesi öngörülen, görünürlük ve bilinirlik
sağlayan görsel kimlik tasarımı, yapılan işi ve bu işin nasıl yapıldığını en etkili biçimde
sembolleştiren eylemler toplamıdır. Bu nedenle her biri kurumsal kimlik tasarımı ürünü olan logo,
antetli kâğıt, araç giydirme, kurum binası dış ve iç mimarisi ya da kılık kıyafet ve üniformalarla
birçok ortamda karşılaşılabilir. Görsel dilin sözcük haznesindeki renklerin, biçimlerin, simgeler ve
harf çeşitlerinin görsel anlatımla bir arada anlamlı bir bütün olarak yapılandırılabileceğini dile
getiren Julien Behaeghel, görsel dilin bütün sözcüklerden daha iyi ve daha hızlı çalıştığını; evrensel
niteliğiyle daha kolay akılda kalacağını söyler (Behaeghel, 1985: 16).
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9.5 Görsel Kimlik Tasarımının Etkinlik Alanları
Daha önce de bahsedildiği gibi görsel kimlik tasarımı ile tanınır ve anımsanır bir kimlik
yaratmak, görsel kimliği meydana getiren endüstri ürünleri tasarımı, mimari tasarım ve grafik
tasarım gibi alanların uyum içinde ve aynı anda düşünüp planlanmasıyla mümkündür.

9.5.1 Endüstri Ürünleri Tasarımı
Endüstriyel sistemde seri olarak üretilen her bir meta onun yapısal özelliklerini oluşturan
tasarım aşamasıyla şekillenir. Endüstri ürünleri tasarımı hem ürünün kendisini hem de içinde
bulunduğu ambalajı kapsayacak şekilde benzerlerinden ayrımsanabilen ve tüketim ergonomisine
sahip özelliklerle oluşturulmalıdır. Ayrıca estetik görünüm ve bilgilendirici/yönlendirici tüketim
şekillerinin belirlenmesi de endüstri ürünleri tasarımın önemli bileşenleri arasındadır.
Endüstriyel ürünün kendisi kadar ona doğrudan dokunulmasını, koklanmasını ve hatta
görülmesini engelleyen ambalaj tasarımı içinde taşıdığı ürünün özelliklerini dışarı yansıtmalı,
ürünün en doğru bilgisini olabildiğince gerçekçi biçimde tüketiciye iletebilmelidir.
Unutulmamalıdır ki ambalaj, bir ürünün hem göstereni hem de gösterileni olmasının yanı sıra,
üretici firmanın da yansıması gibidir. Ambalaj üzerinde kullanılan harflerden logolara,
yönlendirmelerden temsili sembollere kadar birçok şey yoğun rekabetin yaşandığı günümüz
piyasasında tüketici için ayrımsayıcı özelliktedir. Dolayısıyla, ambalaj tasarımında algısal ve
psikolojik eğilimlerin göz önünde bulundurulması, tasarımların bu uyaranlar doğrultusunda
gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Tıpkı Ayla Okay’ın da dile getirdiği gibi, günümüzde pek çok şirket aynı ürünü üretmekte
ve süpermarketlerde satın almak istedikleri ürünleri kendileri seçme özgürlüğüne sahip tüketiciler,
bu benzeşen ürünlerin öncelikle ambalajlarını algılayarak tercih yapmaktalar (Okay, 2003:126).
Yani hızlı bir seçimle diğerlerinden ayırt edebilen ürün ve ambalaj tasarımının tüketici ile kurulan
iletişimi de sürdürmek sorumluluğu bulunduğu rahatlıkla söylenebilir.

9.5.2 Mimari Tasarım
Mimari tasarım; kurumun dış mimarisini ve uyumlu çevre düzenlemelerini, iç mimari ve
mobilyalar ile renk seçimlerinin oluşturduğu kurum içi tasarımı kapsar. Kurum çalışanlarının,
kurumu ziyaret edenlerin ve kurumun varlık sergilediği çevrenin kurum hakkındaki izlenimlerini
oluşturan kurum mimarisi, bir tanıma ve hatırlama unsuru olarak gayet dikkat çekici olabilir.
Dolayısıyla aydınlatma, havalandırma, temizlik gibi faktörlerden oluşan çevre ve mekân
düzenlemeleri, doğru renk, ışık ve dekorasyon malzemeleri seçimi hem çalışanlar için hem de
hedef kitle için pozitif algı yaratabilir.

9.5.3 Grafik Tasarım
Toplumsal sosyal yaşamın her katmanında insan yaşamına değen grafik tasarımın etkinlik
alanı oldukça geniştir. Öyle ki etkinlik alanı içinde bulunan afiş ve ilanlar, kitap ve dergiler, logo
ve amblemler, katalog ve broşürler, uyarı ve yönlendirme piktogramları, mobil cihazlar için
geliştirilen uygulamalar ve web sayfaları gibi grafik tasarımcı tarafından şekillendirilen ve
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çoğunlukla iletişim problemlerini çözmek amacıyla üretilen tasarım dolayımlı araçlardır.
Dolayısıyla kurum kimliğinin görselleştirilmesi/tasarlanması sürecinin belirlenen stratejiler
doğrultusunda grafik tasarım ile başladığı söylenilebilir. Kurum, ürün ya da hizmete yönelik
kavramların iletişimsel görsel kodlara dönüştürülmesi ile renk ve simgesel formlara yüklenen soyut
anlamların sembolik anlatımları grafik tasarımcının uzmanlık alanına girmektedir.
Sembolik/simgesel anlatımla Mahmut Oktay’ın dile getirdiği gibi, insanların belirli bir dil
çerçevesinde bilinen ve paylaşılan kurallara bağlı içsel anlamlara dayanan sözler, jestler ve/veya
objeler olarak tanımlanan simgeler dolayımıyla kurum ya da ürün tanıtımında her insanın aynı içsel
anlamı düşünmesi beklenir (Oktay, 1996: 17). Buradan da anlaşılacağı gibi bir simgesel anlatımı
tasarlamak uzmanlık gerektiren bir çalışma alanıdır.
Bu çalışma alanında öngörülmeyen çağrışımların oluşmaması amaçlanırken yaratıcı,
güncel ve yalın bir dille oluşturulan anlatımdan iletileri mümkün olan en kısa ve direkt biçimde
yayması beklenir. Bu bekleyiş kurumun kimliğini güncel, güçlü ve olumlu çağrışımlarla yansıtacak
simgelerin belirlenmesi anlamına gelmektedir. Bahsedilen süreçlerin ve çalışma disiplininin
sonucunda oluşan görsel kimliğin önemli unsurları olan simgeler ve semboller, kimliğin aktarımı,
algılanması ve hatırlanmasında etkin roller üstlenir. Semboller kimlik algısını güçlendirirken
yürüttükleri iletişimle kimliğin ve marka algısının bir parçası haline gelirler.
Grafik tasarım etkinliği ile anlatılan bu uygulama alanını kurumun işaret(ler)i, renk seçimi
ve tipografi gibi başlıca üç başlık altında (bazı araştırmalarda beş başlık olarak gösterilse de üç ana
başlık altında toplamak mümkündür) incelemek daha açıklayıcı ve anlaşılır olacaktır.

9.5.3.1 Kurum İşareti

İletişim bilimlerinde sıklıkla tekrarlandığı gibi günlük yaşamlarımızda maruz kaldığımız
binlerce mesaj ve bilgi aslında belirli amaçlar doğrultusunda tasarlanmış iletilerden oluşmaktadır.
Bu iletilerin arasında azımsanmayacak bir yer kaplayan kurum, ürün ya da hizmet tanıtımları görsel
kimliğin omurgasını oluşturan tematik işaretlerden oluşur. Bu işaretlerin zihnimizdeki kalıcılığını
yitiren kısmı başarısızlığa, uzun zaman hatırlananlar ise başarılı soyutlamalara işaret eder. Söz
konusu başarılı başarısız ayrımı aslında kurumun tüketici üzerinde yaratabildiği güçlü ve kalıcı
etkinin varlığına ya da yokluğuna da işaret etmektedir.
Kurum imajının da kolaylıkla insan zihninden çıkmayan etkileyici işaretlerin bir sonucu
olarak oluştuğu söylenmelidir; dolayısıyla hedeflenen imajı yaratmanın, aslında tasarlanan
işaretlerin iletişim gücü, kullanım kolaylığı, uygulanabilirliği ve güncelliği üzerinden
değerlendirilen kriterlerle yani doğru tasarımla koşut bir süreç olduğu rahatlıkla söylenebilir. Bu
saptamalar doğrultusunda bir kurum adına tasarlanan işaretlerin tüketicinin kimlik algısında oluşan
en önemli görsel unsurlar olduğu ve tüketiciyi doğrudan etkilediği için kullanımının zorunlu olduğu
unutulmamalıdır. Tıpkı kuruluşları simgeleyen isimler ya da amblemler gibi bu tip işaretlerin
küçük bir öğesi dahi kurum çağrışımını yapacak ipuçları taşımaktadırlar.
Kurumların kendi işaretlerini belirlerken tasarımcının ve ihtiyaçların doğrultusunda
amblem, logo/isim, ya da her ikisini birden kullanmayı tercih ettikleri görülür. Amblem görsel
kimliği tasarlanan işletmenin üretim çeşitliliği ve boyutunun, ürün ismi ve hedef kitlesinin aynı
sembolik yapı içinde soyutlandığı simgeler olarak karşımıza çıkar. Kurumlara görsel kimlik
kazandırmak amacıyla soyut veya nesnel görüntüler ya da harflerle oluşturulan amblemler aynı
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zamanda kurumsal kimliği oluşturan kurum felsefesi, davranışı ve iletişimi hakkında ipuçları veren
simgelerdir. Dolayısıyla amblemler kurumların sosyal alandaki iz düşümleri ve tüzel kişiliklerin
yansımaları oldukları için hukuki olarak korunmakta ve kopya edilmeleri engellenmektedir.
Amblemlere ek olarak kurumların kullandıkları diğer önemli işaretler de isimler ve
logolardır. Logo, bir kurum, ürün veya hizmeti hatırlatmak/bildirmek amacıyla belirlenen
ismin/sözcüklerin tipografik marka veya amblem özelliği taşıyan soyutlamalara dönüşmüş
biçimidir. Öncelikle kurumun ismi ile karşılaşan hedef kitle tarafından bu isim sunulan ürün ve
hizmetler aracılığıyla kategorileştirilir. Rakip kurumlar arasında yeni bir isim yaratma hem stratejik
ve kapsamlı hem de uzman bir ekip işidir. Çünkü yeni bir isim denilen kurum işaretinin yaratıcı,
pozitif psikolojik etkisi ve hoş bir fonetiği olmalıdır. Bütün bu gereklilikler kurum isminin pazarda
ayrımsanması, olumlu çağrışımlar yaratması, kolay söylenmesi ve hatırlanabilir olması adına tam
olarak zorunluluktur. Örgütlerin kendilerini sözel dille temsil etmelerinin bir yolu, aynı zamanda
imza gibi kullanılan ve örgüte değer katan bir unsur olarak logo, kurum felsefesinin özünü
harflerden veya görsel metaforlardan yararlanarak göstermeye çalışır. Logonun kuruma kimlik
kazandıran, hedef kitlesiyle iletişime geçiren, kısaca bireylerin ürünü ya da kuruluşu
hatırlamasında önemli bir işleve sahiptir. Yapılan araştırmalar hedef kitlenin ayrıntılı, doğal ve
simetrik logoları tercih ettiği, logo üzerindeki çağrışımlarla özdeşlik kurmak istediğini ortaya
koymaktadır (Ketenci ve Bilgili, 2006: 265-266). Logolar “bir şirketin, ürünün, hizmetin ya da
tüzel yapının karakterini temsil eden grafik semboller” (Ambrose ve Harris, 2010: 156) olarak
temsil kabiliyetleri ile görsel algı yaratan, özgün, estetik ve dikkat çekici çağrışımlarıyla kolay
anlaşılan ve hatırlanan, farklı mecralarda uygulanabilir olan grafik tasarımlardır.
Wally Olins kurum logolarında kullanılan isimlerin altı kategoride toplandıklarını söyler: 1)
Genelde kurumun kurucusu olan şahsın adı; örneğin Bosh gibi. 2) Kısa birer tanıtım gibi olan
betimleyici isimler; örneğin Türk Hava Yolları gibi. 3) Kuruluşların hiç de kısa sayılmayacak
isimlerinin sadeleştirilmiş halleri; örneğin PanAm gibi. 4) Kuruluş isminin baş harfleriyle
oluşanlar; örneğin IBM gibi. 5) En sık kullanıldığı gözlemlenen icat edilmiş isimler; örneğin Kodak
gibi. 6) Analog isimler; örneğin Jaguar gibi (Olins, 1990:178, aktaran Okay, 2003: 141-142).
Grafik tasarımcılar bir logo tasarlarken, şirketlerin kullanmayı seçtikleri popüler isimlerin grafik
forma sokularak kurum kimliğinin ayrılmaz bir parçası halini aldığının, ek olarak temsil ettiği
kimliğin sürekliliğini oluşturduğunun bilincinde olarak çalışırlar. Çünkü pozitif imaj algısı, dikkat
toplama ve onaylama tıpkı logonun hatırlanabilir, anlamlı ve etkili olması gibi sürekliliği sağlayan
unsurlardır. Kısaca işaretler kurumu iç ve dış çevreye karşı en iyi şekilde temsil eden sembolik
soyutlamalardır. Ancak iyi tasarlanan simgesel yapı doğru, net ve anlaşılır bir kurum kimliği algısı
yaratabilecektir.

9.5.3.2 Renk
Kurum kimliği çalışmalarında kullanılan en etkin öğelerden biridir; çünkü logolarda, ürün
ve ambalaj tasarımlarında, bina giydirmeleri gibi halkla ilişkiler ve reklam etkinliklerinde pek çok
özellikli renk kullanılır. Renkle görselleştirilen her duygu yalnızca estetik kaygılarla değil
anlamları doğrultusunda seçilirler. Yani dikkat çekmek, duygu oluşturmak, simgesel işaretlere
farklı değer ve anlamlar katmak, hedef kitlenin duyusal hareketliliğini sağlamak gibi etkiler doğru
seçilmiş renkle elde edilebilir. Coğrafi ve kültürel farklar olsa da yaygın olarak kırmızının sıcaklık,
sevgi ve tehlike, sarının güneş ve olgunluk yeşilin doğa, tazelik, mavinin gökyüzü, sonsuzluk gibi
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kavramlarla ilişkilendirildiği düşünüldüğünde renklerin kurumun görsel anlatımında oldukça
önemli bir yeri olduğu rahatlıkla söylenebilir.
Günlük hayatlarımızda yadsınamayacak hacimde yer kaplayan renk, “çevreyle tanımlanan
bir olgudur, bu yüzden bilgi ve iletişim boyutunda doğal-yapay çevreyi anlamak ve ilişkide
bulunmak kesin bir gerekliliktir” (Uçar, 2004: 171). Ayla Okay’da da okuduğumuz gibi, renklerin
kişilik üzerinde şekillerden çok daha güçlü etkileri vardır. Dolayısıyla bir kuruluşun kişilik ve
kimlik özellikleri renklerin soğuk, neşeli, dinamik, klasik, asil, sempatik gibi algısal etkileriyle
güçlendirilir (Okay, 2003:136). Parliament mavisi ya da Marlboro kırmızısı gibi kullandıkları
renklerle özdeşleşen markalar/kurumlar algısal etkinin anlaşılmasına örnek teşkil edebilirler. Tıpkı
fast food restoranlarında olduğu gibi renklerin görsel kimlik üzerindeki etkileri, kimliği çekici ve
çarpıcı hale getirirken insanlar üzerinde de enerjik olmaları, daha hızlı tüketmeleri ya da
yoğunluktan daha az rahatsız olmaları gibi psikolojik etkileri de göz önünde bulundurulmalıdır.

9.5.3.3 Tipografi
Fikret Uçar’ın “Tasarlanmış yazının sanatı: Tipografi” (Uçar, 2004: 95) şeklinde
özetlediği, Georges Jean’ın “dilin, insanlığın, form ve biçimlere yansımış varlık yansımasıdır”
(Jean, 2001: 82) tanımıyla büyük önem atfettiği tipografi, yazı/harf gibi algılanan lekesel çalışmalar
veya yazı gibi görünen lekesel alanlar aracılığıyla iletişim kurmak olarak tanımlanabilir. Kurum
kimliğinde karakteristik anlam ve farklar oluşturan yazı alanları, sayısız yazı türleri ve bu türlerin
ailelerinden yararlanılarak oluşturulur. Tür ve aileler belirlenirken temel metin, spot ya da başlıklar
için uygun olanlar seçilerek birlikte kullanılır; bu seçimler yukarıda bahsedilen karakteristik
anlamın yaratılmasında yaşamsal öneme sahiptir. Yazı karakterlerinin lekesel değerleri ve
tasarlanırken oluşturulan imajları sayesinde izleyenlerde ciddiyet, güven, teknolojik, özgür, büyük,
oturaklı, zarif, ince gibi duygular oluşur.
Tıpkı kurum rengi belirlenirken olduğu gibi, seçilen yazı türünün de kurumun görsel
kimliğine ya da felsefesine uygun olması gerekir. Yani kurum her nasıl algılanmak istiyorsa seçilen
yazı tipinin de hedeflenen algıyı destekleyen yapıda kullanılması gerekmektedir.

9.6 Görsel Kimlik Kılavuzu
Görsel kimlik kılavuzu kurum kimliğinin bu bölümde anlatılan tüm detaylar düşünülerek
düzenlenmesiyle oluşan iç değerlerin stratejik, planlı ve uyumlu dış yansımalarını oluşturup,
kurumun felsefesi, davranışları, iletişimi ve görsel kimlik tasarımlarının çevresine ve hedef
kitlesine bir rehber niteliğinde iletilmesini sağlar. Görsel kimlik kılavuzunun tüm bu detaylarla
hazırlanan rehber kitapçık olarak içeriğini görsel kimliğin karakteristik ve yapısal özellikleri ile bu
özelliklerin kullanım yolları oluşturmaktadır. Dolayısıyla bu kitapçık kurum işaretlerinin detaylı
geometrik ölçümlerini, renk kodlarını, tipografik çeşitliliği (font seçimleri ve font ailelerinin
belirtilmesi), farklı zeminlerde kullanım yönergeleri hakkında bilgileri içerir. Kısaca kurum kimliği
içinde yer alan görsel kimlik unsurlarının görsel malzemeye dönüşümünde nasıl kullanılacağı ve
uyarlanacağına ilişkin yönergeler bu kılavuz aracılığıyla iletişim kanalları, reklam ve halkla
ilişkiler ajansları, sosyal medya editörleri gibi mecralara servis edilir.
Görsel kimlik kılavuzu, kurum kimliğini hedef kitleye planlı, yanlışsız ve en iyi şekilde
aktarılmasını sağlamak için kullanılmaktadır. Daha önce de belirtildiği üzere; başarılı kurumsal
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kimlik uygulamalarının en önemli yanları, açıklık, hatırlanabilirlik, tutarlılık ve sürekliliktir. Bu
özelliklere ulaşabilmek de iyi planlanmış bir görsel kimlik sayesinde gerçekleşmektedir.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulama soruları bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde öncelikli olarak “görsel kimlik tasarımı” uygulamalarının “kurumsal kimlik”
çalışma alanının bir parçası olduğu dile getirilerek bu alanın açıklaması yapılmıştır. Görsel
kimliğin hangi zeminde tartışılması gerektiğinin paylaşıldığı bu girişle kurum ve kimlik
kavramlarına ilişkin gerekli tanımlamalar yapılmıştır.
Daha sonra görsel kimlik kavramının uygulama alanları olan endüstri, mimari ve grafik
tasarım alanları anlatılarak tasarım konusuna odaklanılmış, böylelikle görsel kimliğin görünür
olduğu başlıca konular saptanmıştır. Son olarak bu çalışma alanlarından grafik tasarım konusu bir
uzmanlık alanı olarak ele alınıp detaylandırılmıştır.
Kurumsal kimlik çalışma alanının önemli bir parçası olan görsel kimlik tasarımının sonucu
olan çıktıların görsel kimlik kılavuzunda nasıl yer aldığının anlatıldığı kısım ise bu bölümün son
başlığı olmuştur.
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Bölüm Soruları
1- Aşağıdakilerden hangisi kurum kimliği unsurlarından bir tanesi değildir?
a- görsel kimlik tasarımı
b- kurum felsefesi
c- kurumsal aktivite
d- kurumsal iletişim
2- Kimlik oluşturma ile ne tür imajların şekillendiği bir süreç anlaşılmalıdır.
a- “sunulan ve algılanan”
b- “satın alınan”
c- “ödünç alınan”
d- “kiralanan”
3- Kültür sembolik bir sistem olarak ele alındığında kimlik olgusuyla etkileşim içindedir, fakat
kimlik işletmenin hangi unsurlarını kapsar.
a- düşünsel
b- fiziki
c- ilkel
d- biyolojik
4- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi görsel kimliği meydana getiren alanların arasında yer almaz?
a- endüstri ürünleri tasarımı
b- mimari tasarım
c- grafik tasarım
d- medya tasarımı
5- Kurumların üretim çeşitliliği ve boyutunun, ürün ismi ve hedef kitlesinin aynı sembolik yapı
içinde soyutlandığı simgeler aşağıdaki hangi kavramla açıklanır?
a- amblem
b- renk
c- tipografi
d- kimlik
6- Bir kurum, ürün veya hizmeti hatırlatmak/bildirmek amacıyla belirlenen ismin/sözcüklerin
tipografik marka veya amblem özelliği taşıyan soyutlamalara dönüşmüş biçimi aşağıdaki hangi
kavramla açıklanır?.
a- mimari
b- beyin fırtınası
c- logo
d- endüstri ürünleri
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7- Aşağıdakilerden hangisi kurum logolarında kullanılan isimlerin yer aldığı kategoriler arasında
değildir?
a- kurum kurucusu olan şahısın/şahısların adı
b- kısa birer tanıtım gibi olan betimleyici isimler
c- icat edilmiş isimler
d- düzenleyici isimler
8- Dikkat çekmek, duygu oluşturmak, simgesel işaretlere farklı değer ve anlamlar katmak, hedef
kitlenin duyusal hareketliliğini sağlamak gibi etkiler hangi doğru seçilmiş unsurla elde edilebilir?
a- renk
b- form
c- işaret
d- piktogram
9- “Yazı/harf gibi algılanan lekesel çalışmalar veya yazı gibi görünen lekesel alanlar aracılığıyla
iletişim kurmak” olarak tanımlanan unsur aşağıdakilerden hangisidir?
a- isim
b- amblem
c- tipografi
d- logo
10- “Kurum felsefesi, davranışları, iletişimi ve görsel kimlik tasarımlarını çevresine ve hedef
kitlesine bir rehber niteliğinde ileten” çalışmanın adı aşağıdakilerden hangisidir?
a- medya planlama
b- basın toplantısı
c- görsel kimlik klavuzu
d- yeni ürün lansmanı
Bölüm Soruları Cevaplar
1) c, 2) a, 3) b, 4) d, 5) a , 6) c, 7) d, 8) a, 9) c, 10) c
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10. YAYIN GRAFİĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde ilk olarak Yayın Grafiğin temel öğeleriden olan sayfa düzenini oluşturan forma
planı, altın oran gibi alanda temel kavramlar yer verilecektir. Sayfa tasarımında önemli bir yere
sahip olan ızgara sistemlerine yer verilecektir. Sayfa üzerindeki temel kavramlara yer verilecektir.
Son olarak yayın grafiğinde ağırlıklı olarak kullanılan Adobe İndesign programında dergi kapak
ve dergi sayfa düzeni ile ilgili uygulama gösterilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.
4.

Sayfa düzeni nedir? Açıklayın.
Forma planı nasıl yapılır?
Izgara sistemi nedir? Simetrik ızgara ve asimetrik ızgara nasıl oluşturulur?
Sayfa üzerindeki öğeler nelerdir? Sütun ve cilt payı nedir? Açıklayın.
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Bölümde Hedeflenen Kazınımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanım nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Sayfa düzeni

Sayfa düzenini oluşturan
forma planı ve altın oran
kavramlarını ve uygulama
alanları öğrenilecektir.

Kazanım okuyarak,
araştırarak ve uygulama
yaparak geliştirilecektir

Izgara Sistemi

Sayfa üzerinde ızgara
sistemi oluşturması
öğrenilecektir.

Kazanım okuyarak,
araştırarak ve uygulama
yaparak geliştirilecektir.

Sayfa üzerindeki öğeler

Sayfa üzerindeki
Kazanım okuyarak,
kullanılan öğeler anlamları araştırarak ve uygulama
ve kullanımı
yaparak geliştirilecektir.
öğrenilecektir.
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Anahtar Kavramlar
Sayfa Düzeni, Forma Planı, Altın Oran, Izgara Sistemi, Izgara Oluşturma, Sayfa Üzerindeki
Öğeler, Dergi Sayfa Tasarımı.
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Giriş

Yayın grafiği, ister basılı, ister ekran olsun sayfa düzeninde, hiyerarşi, düzen ve bütünlük
oluşturarak belli bir alan içinde görsel ve metin öğelerinin kontrolü ve çekici bir şekilde
yerleştirmek gereklidir.
Bu bölümde, sayfa düzeni oluşturan temel öğelerine değinerek, sayfa üzerinde ızgara
sistemini oluşturulması ve sayfa düzenini oluşturan temel öğelerin kullanım şeklini teorik ve
uygulama olarak gösterilecektir.
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10.1 Sayfa Düzeni
Sayfa düzeni, basım ile yapılan iletişim araçlarının (gazete, dergi, broşür, afiş vb) kağıt
üzerinde, yazıların ve görsel malzemelerin hiyerarşik olarak grafik düzen içinde yerleştirilmesine
denir.
İletişim ve okuma amacıyla basımı yapılan her yayın okumadan önce görülür ve görsel
etkisiyle dikkat çeker. Bir başka deyişle; t-yayını oluşturan sayfalarda yer alan tamamlayıcı
malzemelerin doğru ve yerinde kullanılması gerekir. Tüm bu düzeni sayfada sağlayabilmek için
sağlayabilmek için sayfa tasarımının iyi yapılması o yayının daha çok ilgi çekmesini sağlar.
Kısacası; sayfa tasarımı olmadan düşünceler anlatılmaz. Görsel imajlar ilgili gerekli mesaj iletmez
(İstek, 2004, s:56).
Bu bağlamda, sayfa düzeni tasarımı yapacağımız zaman, ızgara sistemini, hiyerarşi, özel
ölçüleri düşünerek aralarındaki ilişkiler açısından değerlendirme yaparak sayfa düzenin
oluşturmamız gerekmektedir. Bir sayfa, bir kaç bölümden oluşmaktadır ve sayfa düzeninde her
birinin işlevi vardır (Görsel 1).

Görsel 1 Sayfa Bölümleri

10.1.1 Forma Planı
Kitap, dergi, broşür gibi basılı materyallerin sayfaları katlanıp kesildiklerinde doğru bir sıra
olması gerekmektedir. Bu yüzden her sayfa, baskı yapılacak kağıt tabakası üzerine belirli bir
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yöntem ile yerleştirilir. Kağıt tabakaları genellikle 4, 8, 16 ya da 32 sayfadan oluşan birimlere
bölünmektedir. Bu birimlere ‘forma’ adı verilir (Becer,2005, s.167)
Örnek verecek olursak aşağıda verilen forma planı, bir bölüm içindeki renk planı veya farklı
stok seçimlerinin düzenlemesini göstermektedir. (Görsel 2).

Görsel 2 16 Sayfalık Forma Planı

10.1.2 Altın Oran
M.Ö 600’de Pythagoras evrenin tüm sayısal ilişkilerinin tanrısal bir düzen ve oransallık
içinde olduğunu öne sürmüş, sonraları bu fikir pek çok sanatçıya ilham teşkil etmiştir. Leonardo
Da Vinci ‘altın oran’ adı altında anılan oransal ilişkiyi incelemiş, bu oransal yapıyı insanın
anatomik yapısı içinde aramıştır. Doğada pek çok canlıda buna benzer oransal ilişkiler olduğu bazı
matematikçiler tarafından ortaya atılmıştır (Uçar, 2004, s.145).
Altın oran, bir çizginin 8:13 oranında bölünmesidir. Uzun bölüm, kısa bölüme olan
oranının, uzun bölümün tamamına olan oranı ile aynı olmasıdır. Bu orana sahip olan görseller veya
nesneler göze hoş gelmektedir. Doğada ise yaprakların desenlerinde ya da salyangoz gibi bazı
hayvanların kabuklarındaki desenlerde görülebilir (Görsel 3). Bu orana sahip sayılar ise, Fibonacci
sayılar olarak bilinmektedir.
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Görsel 3 Fibonnaci Dikdörtgenleri ve Spirali 8
(Kaynak: https://scuola.repubblica.it/puglia-bari-iisluxemburgartistico/il_mio_disegno/proporzioni/)

Altın oranı bulmak için, ilk önce bir kare aranır. Kare dikey olarak eşit iki parçaya bölünür.
Sonra karenin iki alt ucundan, kareyi bölen çizginin en üst kısmına doğru diyagonal çizgiler
çekerek, eş kenar üçgen elde edilir. Üçgenin tepe noktasından başlayan ve tabanına kadar eğri bir
çizgi çizilir. Eğrinin taban çizgisi hizasına geldiği noktadan yukarı doğru bir dik çizgi çekilerek
oluşturulan diktörtgen altın orana sahip olmaktadır.

10.2 Izgara Sistemi
Izgara sistemi, bir kitap ya da derginin sayfa üzerinde kullanılan görsel ve metinlerin nasıl
yerleştirileceklerini belirleyen yardımcı yatay ve dikey çizgilerdir.
Sayfa üzerinde kullanılan metin ve görsel imajların büyüklüğü, şekil, renk gibi unsurları
göz önünde bulundurarak sayfa tasarımı yapılması gerekmektedir. Bir ızgara sistemi yapacağımız
zaman belli başlı grafik tasarım ilklerini göz önünde bulundurmamız gerekmektedir. Bunların
başında hiyararşi sıralama, denge, vurgu ve uyum gelmektedir.
Izgara sistemi, tasarımcının denge, benzerlik ve süreklilik özellikleri kullanarak izleyicileri
tatmin edebilmesine yardımcı olur; görsel belirsizleri engellemesini sağlar

10.2.1 Simetrik Izgara
Simetrik ızgara, iki sayfanın Tipografici, Jan Tschichold’un bulduğu klasik sayfa düzeni,
2:3 oranına sahip bir sayfa boyutuna dayanır. Aşağıdaki görselde ise, sırt (a), ve kenar boşluğu (b),
sayfanın dokuzda biri olarak yerleştirilmiştir. İç kenar boşluğu (c), dış kenar boşluğunun (d) yarı
büyüklüğü kadarken, metin blok yüksekliği (e), sayfanın enine eşittir. Metin bloğu macenta, kenar
boşlukları siyah olarak gösterilmiştir (Ambrose ve Harris 2013, s:32), (Görsel 5).
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Görsel 4 Simetrik Izgara (Kaynak: Ambrose ve Harris, 2011, s:32)

Bir sayfada simetrik ızgara kullanılacaksa, sağ ve sol sayfaların iki sütunlu, tek sütunlu ya
da beş sütunlu olarak kullanılabilir. Bu sayfalara simetrik olacak şekilde çeşitli eklemeler de
yapılabilir.

10.2.2 Asimetrik Izgara
Asimetrik ızgara her biri aynı sayfa düzenini kullanan, genelde sağ ya da sola meyilli
karşılıklı çift sayfa sağlar (Ambrose ve Harris 2014, s:70). Asimetrik ızgara tercihi, genellikle
tasarımın dinamik ve tempolu bir şekilde okuyucuya yansır. (Görsel 6).
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Görsel 5 Asimetrik Izgara (Kaynak: Ambrose ve Harris, 2014, s,70)

Yukarıdaki örnekte gözükmekte olduğu üzere, tasarımcı 5 sütun ızgara kullanarak denge
ve ağırlığı asimetrik bir şekilde tasarlamıştır. Metin yerleşimleri, sol tarafta ortadaki metin
kaydırılarak, sağ taraftaki ise en alt metini sağa kaydırarak asimetrik denge kurmuştur.

10.2.3 Taban Çizgisi Oluşturma
Taban çizgisi, bir sayfa üzerinde öğeleri yerleştirmek için kullanılır. Taban çizgisi
kullanırken dikkat edeceğimiz en önemli husus, bir kelimeyi ya da bir cümleyi oturtacağımız
zaman ‘o’ ya da ‘d’ gibi oval çizgilere sahip olan harflerin taban çizgisinden biraz daha aşağıda
olması gerekmektedir. Çünkü ‘ı’ ya da ‘r’ gibi tabanı yatay çizgiye sahip olan harflerle bir araya
geldiği zaman daha küçük gözükürler. (Görsel 7).

Görsel 6 Taban Çizgisi’ne Harf Yerleşimine Örnek
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10.3 Sayfa Üzerindeki Öğeler
10.3.1 Sütun
10.3.1 Sütun
Bir metini sayfa üzerinde sınırlayan ve düzenleyen yapıya denir. Sayfanın ölçüsüne, metin
öğelerine ve içindeki karakterlerin çeşitliliğine göre birden fazla dikey sütun kullanılabilir.
Bir sütun kullanırken, sütunlar arası geniş tutmamak gerekmektedir. Çünkü grafik
elemanları (yazı, fotoğraf, illüstrasyon v.b.) araları uzak olursa, aralarında ilişki meydana gelmez.
Sütun arası çok yakın olursa, grafik elemanları bir araya geldiği zaman lekesel değeri ağır olur. Bu
da okuyucuyu yorar.
Tasarımda hareketin yöne ihtiyacı vardır. Yön anahtar bilgiye rehberlik eder ve elemanları
birleştirir. Dinamik tasarımın hakim olan yönde bir vurguya ihtiyacı vardır. İster yatay ister dikey,
isterse diyagonel olsun.
Bir sütun tasarlanırken, ortada dikişi olan bir derginin tasarımına dikkat etmemiz gerekir.
Eğer sütun başlık yazısı tasarımın gidiş yönü bakımından orta dikişe denk geliyor ise, o kısımdaki
harf veya kelime arasını fazladan açmalıyız ki harf dikiş arasında kalmasın. Örnek olarak, üç sütun
sistemine göre yapılmış bir ızgara sistemi içinde üst ve alt başlık yazımız iki sütun veya üç sütunu
kaplayabilir. Aynı şekilde metin bloklarımız da iki veya üç sütunu kaplayabilir. Aynı şekilde metin
blokları da iki veya üç sütunu kaplayabilir (İstek, 2005, s:101)

10.3.2 Cilt Payı
Cilt payı, iki sayfanın sırt üzerinde birleştirildiği yerde oluşturan boşluktur (Görsel 8).
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Görsel 7 Sütun ve Cilt Payı (Kaynak: Ambrose ve Harris, 2013, s:66)

10.3.3 Hizalama
Hizalama olarak birçok çeşit görülmektedir ( Bknz: Görsel 9 ).Yazının sağdan ve soldan
tam blok olacak şekilde düzenlenmesi geleneksel olarak yaygın bir uygulama olmuş ve daha yalın
olduğu savunulmuştur. Tasarımcılar 1920’lerdeki geleneksel tipografiyi sorgulamaya başlamışlar
ve alternatif metin ayarlama şekillerini denemişlerdir. Böylece bloksuz ve asimetrik düzenlemeler
kullanılmaya başlamıştır. (Yeşilyurt, 1995, s:124).
Araştırmalara göre, sola dayalı-sağ girintili olarak yazılan metinlerin okunaklığı
arttırıldığı görülmüştür. Nedeni ise, satırların aynı uzunlukta olmamasından dolayı gözün bir
sonraki satıra geçmesi daha kolay olduğu görülmüştür.
Bir sayfa tasarımında, sağ ve soldan eşit şekilde hizalandığı zaman (iki yana bloklama)
metinlerde beyaz nehir görülebilir. Bu da hem estetik açıdan kötü gözükmekte hem de satır takibi
ederken okuyucuyu yormaktadır (Bknz Görsel 10).
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Görsel 8 Hizalama Çeşitleri
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10.4 Uygulamalar
Bu bölümde bir dergi sayfasını İndesign programında nasıl yapılacağı öğrenilecektir.

10.4.1 Yeni Belge Oluşturma
Yeni bir belge oluşturmak için sol üst köşedeki File / New ya da Cmd (Mac)+ Cntrl (PC)+
N’ye basarak yeni dökuman ayarlarını ayarlamak için bir pencere açılacaktır. Dergimizin sayfa
boyutlarını ve diğer özellikleri için değerlerimizi girelim. (Görsel 10).

Görsel 9. Yeni Döküman İçin Pencere

Dergimiz için sayfa özelliklerini;
Hedef / Intent: Dergimiz baskı olacağından dolayı Print seçeğini seçmemiz gerekmektedir.
Sayfa Sayısı / Number of Page: Dergimiz kaç sayfalık ise sayfa sayısını girmemiz
gerekmektedir.
Başlangıç Sayfa Numarası / Start Page: Dergimizin kaçıncı sayfadan başlamasını
gerekiyorsa o sayfa numarasını girmemiz gerekmektedir.
Karşılıklı Sayfa / Facing Page: Eğer dergimizi karşılıklı sayfalarda çalışmak istiyorsak bu
seçeneğin seçili olması gerekmektedir.
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Sayfa Boyutu / Page Size: Dergimizin sayfa boyutunu girmemiz gerekmektedir. Eğer
sayfa boyutu A4, A5 gibi hazır ölçüler kullanmak istiyorsak seçeneklerden belirlenebilir. Eğer özel
boyut ise; width/genişlik ve height/ yükseklik değerlerini girebiliriz.
Sayfa Yönü / Orientation: Sayfamız dikey yön ya ada yatay yön seçeneklerini belirlendiği
yerdir.
Sütun / Columns, Gutter /Cilt payı: Dergimizin sütun sayısını ve cilt payı değerlerini
buradan girelebilir.
Kenar Boşlukları / Margins: Dergi sayfamızdaki yazı ve görselleri alan kullanımı belirler
ve sağ-sol, üst-alt boşluklarını belirler.
Taşma Payı / Bleed: Bıçak payını belirleyen alandır. Bu alan için derginin ciltleme
tekniğini bilmemiz gerekmektedir.
Dergimiz için yukarıdaki görülen değerlerimiz girelim (Bknz Görsel 10).

10.4.2 Paragraf Stili Oluştırma
İlk olarak metinleri için paragraf stili oluşturmak gereklidir. İlk olarak yazı araçı seçerek,
yazı alanı belirlenir. Metin oluşturmak için, farenin sol tuşuna basarak, ‘Fill with Placeholder Text
ile yazı alanına görsel amaçlı metin doldurulur (Görsel 11).

Görsel 10 Paragraf Stili İçin Metin

Bu şekilde ana başlık, ara başlık ve metin için ayrı stiller oluşturarak dergi için ön hazırlığa
başlanır.
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İlk Paragraf stilini belirlemek için;
İlk önce character formatting panelinden, yazı kaarkteri seçimini, puntosu ve satır aralığı
belirlenir (Görsel 12).

Görsel 11 Character Formatting Paneli

Sonra, paragraph formatting paneliden ana başlık için özelliklerini girerek; new paragraph style
menüsünden ana başlık için stil oluşturulur (Görsel 13).

Görsel 12 Paragraf Stili Oluşturma Adımları
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Bir dergi, bir çok ayrı bölümden oluşmaktadır. Bu bölümleri, paragraf stilleri gibi ayrı
olarak şablon sayfalar oluşturulur. İlk olarak Pages /Sayfalar paneliden, sağ üst köşedeki menüden,
new master penceresi açılır (Görsel 14).

Görsel 13 New Master Menüsü

Sonrasında, açılan pencerede içindekiler ya da başka bölümün özelliklerini girerek, sayfa
şablonu oluşturulur. Satır veya taban çizgisi göstermek için Wiev / Görüntü menüsünden, Izgaralar
- Kılavuzlar / Grid- Guides seçeneğinden, show document grid’i seçerek, sayfanın ızgarası
gösterilmektedir (Görsel 15).

Görsel 14 Grid / Guides Menüsü

10.4.3 Sayfa Numarası Ekleme
Sayfa numarası oluşturmak için, ilk önce page paneliden A-Master üzerinden yazma aracını
alarak sayfa numarasını, sayfa üzerindeki yeri belirlenir ve seçilir. Üst menüde bulunan type
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menüsünden, Insert Special Character / Markers / Current Page Number seçeneğini seçerek, yazı
alanında A harfi belirlenecektir. Karşılıklı iki sayfada çalışıyorsak, aynı işlemi karşı sayfaya
uygulamamız gerekmektedir.

10.4.4 Metin Aktarma
Bir word dosyası ile çalışacaksak, ilk önce paragraf stillerini, sayfa numaralarını eklemeli
ve şablon sayfaları oluşmak gerekmektedir.
İlk önce File /Dosya’dan Place / Yerleştir ya da Cmd (Mac)+ Cntrl (PC)+ P’ye basarak word
dosyasını çağırabiliriz. Metinin geldiğini ise, farenin ucunda
işareti belirlenir. Shift tuşuna
basarak yerleştirmek istedğimiz sayfanın sol üst köşesine gelerek word dosyasını sayfalara
yerleştirebiliriz. Daha sonrasında, önceden hazırladığımız paragraf stillerini, metinin hangi
kısmında, hangi paragraf stilini uygulayacaksak, uygulanmak istenen metin kısmı seçilir ve
paragraf stili seçilerek metin düzenlenir.

10.4.5 Tablo Ekleme
Metnin içinde bir tablo oluşturulacaksa, Type / Yazı aracı ile bir yazma alanı açılır. Table /
Tablo üst menüsünü kullanarak, Insert Table / Tablo Ekle seçeneğini seçerek tablo oluşturmak için
pencere açılır (Görsel 16).
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Görsel 15. Tablo Oluşturma Menüsü

Eğer bir sütunun genişliğini, daraltmak ya da genişletmek istiyorsak shift tuşuna basarak
işlemi gerçekleştirebiliriz. Tablo düzenleme seçenekleri menüsüne ulaşmak istiyorsak, yazım aracı
ile hücreleri sürükleyerek seçtiğimiz zaman üst menüde tablo seçenekleri çıkacaktır (Görsel 17).

Görsel 16. Tablo Düzenleme Menüsü

Belgeyi kaydederken ilk önce kendi formatında kaydetmemiz gerekmektedir. Bunu için üst
medüden File / Dosya’dan Save / Kaydet’i seçerek, açılan pencerede dosyanın ismi ve
kaydedeceğimiz klasöre hedef olarak seçip kaydedilmektedir.
Eğer dosyamızı PDF dosyası olarak kaydedeceksek; üst menüden File / Dosya’dan Export/ Dışa
Aktar’ı seçerek açılan pencerede format olarak PDF (Print) seçeneğini seçerek hedef klasöre seçip
kaydeldilmektedir.
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Uygulama Soruları
8 sayfalık sayfa boyutu A5 ölçülerinde bir dergi sayfa tasarımı yapılacaktır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Yayın Grafiğin temel öğeleriden olan sayfa düzenini oluşturan forma planı,
altın oran gibi alanda temel kavramların ne işlevi olduğu, ızgara sistemin sayfaya uygulanması ve
ızgara çeşitleri, sütun, cilt payı, hizalama çeşitleri öğrenilmiştir. Bu bağlamda Uygulama olarak
Adeobe İndesign programında yeni dosya açma, paragraf stili oluşturma, sayfa numarası ekleme,
metin aktarma, tablo oluşturma, dosyayı kaydetme konusuda bilgi sahibi olunmuştur.
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Bölüm Soruları
Aşağıdakilerden hangisi sayfa üzerinde oluşturulan öğelerden biridir?
a) Forma Planı
b) Altın Oran
c) Simetrik Izgara
d) Taban Çizgisi
e) Sütun

1.

Aşağıdaki görsellerden hangisi sola dayalı / sağ tarafı girintili çıkıntılı hizalamaya
örnektir?

2.

3.

Aşağıdaki görselde, işaretli olan yerlerin isimleri nedir?

a)
b)
c)
d)
e)

Sütun
Cilt Payı
Sırt
Dış Kenar Boşluğu
İç Kenar Boşluğu
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4. Altın oranı nedir?
a) 4: 7 b) 6:10 c) 8:13

d) 14:20

e) 2:5

5. Bir yayının baskıdan önce sayfa düzenin gösteren planı nedir?
a) Altın Oran b) Hizalama c) Forma Planı d) Hizalama e) Izgara

6. Yukarıdaki işaretli olan görsel hangi paneldir?

a)
b)
c)
d)
e)

Karşılıklı Sayfalar / Facing Pages
Sayfa Yönü / Gutter
Taşma Payı / Bleed and Slug
Sayfa Sayısı / Numbers of Pages
Yazı Karakteri Paneli / Character Formatting Paneli

7. Aşağıdaki görsellerden hangisi taban çizgisine yanlış otturlulmuştur?

8. Aşağıdakilerden hangisi Adobe İndesign programında bir belgeyi çağırmak için

kullanılır?
a) Cmd (Mac) + Ctrl (PC) + Z
b) Cmd (Mac) + Ctrl (PC) + S
c) Cmd (Mac) + Ctrl (PC) + P
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d) Cmd (Mac) + Ctrl (PC) + N
e) Cmd (Mac) + Ctrl (PC) + E
9. Aşağıdakilerden hangisi dergi sayfamızdaki yazı ve görselleri alan kullanımı ve sağ-sol,

üst-alt boşluklarını belirler?
a)
b)
c)
d)
e)

Kenar Boşlukları / Margins
Start Page / Başlangıç Sayfa Numarası
Sayfa Yönü / Orientation
Taşma Payı / Bleed
Sayfa Sayısı / Number of Page

10. Aşağıdakilerden hangisi Bıçak payını belirleyen alandır?
Hedef / Intent
a)
Taşma Payı / Bleed
b)
Karşılıklı Sayfa / Facing Page
c)
Sayfa Boyutu / Page Size
d)
Sütun / Columns
e)

Cevaplar
1.e, 2.b, 3.a ,4.c, 5.c, 6.e, 7.a, 8.c, 9.a, 10.b
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11. AMBALAJ TASARIMI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Ambalaj Tasarımın kavramını, bir ambalaj tasarımını etkileyen faktörler,
ambalaj malzemelerini, türlerine yer verilecektir. İkinci olarak, ambalaj tasarımını biçimlendiren
kriterlere yer verilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Ambalaj tasarımı nedir? Açıklayın.
2. Ambalaj türleri nelerdir?
3. Ambalaj tasarımı yaparken hangi kriterlere dikkat edilmesi gerekmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazınımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım nasıl elde
Konu

Kazanım

edileceği veya
geliştirileceği

Ambalaj Tasarımı

Ambalaj tasarımı ve
ambalaj tasarımını
etkileyen faktörleri
uygulama alanları
öğrenilecektir.

Kazanım
okuyarak,araştırarak ve
uygulama yaparak
geliştirilecektir

Ambalaj Türleri, Ambalaj
Malzemeleri

Ürünün cinsine ve çeşidine
göre hangi malzemeleri
hangi türde kullanılması
gerektiğini uygulama
alanları öğrenilecektir.

Kazanım
okuyarak,araştırarak ve
uygulama yaparak
geliştirilecektir

Ambalaj Tasarımını
etkileyen faktörler

Ambalaj tasarımı yaparken,
grafik anlamında hangi
noktalara dikkat edileceğini
ve uygulamasını
öğrenilecektir.

Kazanım
okuyarak,araştırarak ve
uygulama yaparak
geliştirilecektir
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Anahtar Kavramlar
Ambalaj Tasarımı, Ambalaj Türleri, Tasarımın Temel İlkeleri, Grafik Tasarım, Tipografi,
Dijital Ortam.
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Giriş
Ambalaj Tasarımı, insanlığın var olduğundan beri hayatının içindedir. Bu bir malzemeyi
saklamada ya da korumak amaçlı kullanılmıştır.
Günümüzde ise ambalaj tasarımı, bir ürünü korumak ya da saklamanın yanı sıra ürün hakkında
bilgi vermekte ve hedef kitlenin dikkatini çeken bir unsur haline gelmiştir.
Bu bölümde, ambalaj tasarımı ve tasarımını etkileyen faktörleri, ambalaj türlerini ve
malzemelerini, ambalaj tasarımını etkileyen faktörleri gösterilecektir.
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11.1 Ambalaj Nedir?
Ambalaj ekonomik ve çevreye duyarlı olmalı, ürüne uygunluk sağlanmalıdır.Teknik açıdan
ambalaj; ürünün depolama ve taşıma özellikleri de göz önüne alınarak, tüketici ihtiyaçlarını
karşılayacak şekilde paketlenmesi, sarılması işlemidir. Daha net bir ifadeyle ürünün ekonomik ve
kullanışlı bir şekilde giydirilmesidir (Erdal, 2009, s: 9).

11.2 Ambalaj Tasarımı Nedir?
Bir ürünü pazarlamaya elverişli hale getirmek üzere form, yapı, renk ve imge gibi ürün
hakkında bilgi veren tasarım unsurlarını bir araya getiren yaratıcı bir çalışma alanıdır (Becer, 2014,
s:18-19).
Bir ambalaj tasarımı yapılırken, hangi malzemenin kullanılacağı, ürünün hedef kitlesi,
ürünün raf ömrünü göz önünde tutularak yapılmalıdır. Grafik tasarımcı, bir ambalaj tasarımı
yaparken, ürününün tüm özelliklerini hedef kitleye aktarmalı ve ürünün pazarlama ve kültürel
açıdan da düşünürek tasarımı yapmalıdır.

11.3 Ambalaj Malzemeleri
Bir ambalaj tasarımda malzeme seçimi önemli rol oynar. Çünkü ürünün cinsine göre
ambalaj malzemesi seçilmektedir.

11.3.1 Cam
Cam kum, soda ve kireçten oluşur. Camı elde etmek için 3 ana malzemeyi 1500 derecede
ısıtılarak eritilir. Cam genellikle gıda, sağlık vb. sektörlerinde oldukça yaygın kullanılan bir
malzeme türüdür. Bunun nedeni ise, ısıya ve basınca dayanıklı olması, steril olması, uzun raf ömrü,
ürün ile kimyasal etkileşime girmez ve şeffaflığıdır.

Görsel 1 Cam Malzemesinden Yapılan Ambalaj Tasarıma Örnek (Kaynak:
http://www.gencgrafiker.com/ilham-alabileceginiz-farkli-ambalaj-tasarimlari/)
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11.3.2 Kağıt
Kağıt en yaygın kullanılan ambalaj malzemeleri arasındadır. Selülozdan üretilen kağıt
farklı kalınlık ve özelliklerde işlenerek ambalaj tasarımında yaygın olarak kullanılmaktadır.
Üzerine kolay baskı yapılabilmesi plastik veya alüminyum ile birlikte kullanılarak çeşitli özellikler
kazanabilmesi, kağıdın pek çok ürün için kullanımını yaygınlaştırmıştır (Uçar,1993, s:14).

Görsel 2 Oluklu Mukavva Yapısı’na Örnek (Kaynak: http://www.merakname.com/depo/mukavva-nedir.jpg)

11.3.3 Metal
Metal ambalajların, ham maddesi saç, aluminyum ve çeliktir. Üretimde kullnılan ham
maddelerin kolay elde edilebilir olması, düşük maliyetli bir ambalaj malzemesi haline getirmiştir
(Becer, 2014, s:45).
Metal genellikle sebze-meyve konservelerinde, kurutulmuş gıdalarda, asitli içeceklerde
kullanılmaktadır.

Görsel 3 MetalAmbalaj Çeşitleri (Kaynak: Uçar, 1993, s:22)
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11.3.4 Plastik
Plastik, petrol veya petrol türevlerinden elde edilir. Plastik ambalajlar son derede hafif ve
kolay şekil verebilme özelliklerinden dolayı yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Önceleri sadece
gıda sektörü ambalajında kullanılan plastik, son zamanlarda ilaç, tıbbi araç-gereç gibi medikal
ürünlerde ve endüstriyel ürünlerin ambalajlanmasında basıkça kullanılmaya başlamıştır. Çünkü
plastik hem güvenli, hem ekonomik hemde sağlıklı ambalajlama imkanı tanımaktadır (Erdal, 2009,
s:144).

11.4 Ambalaj ve Tasarım

Bir ürünü diğer ürünlerden ayıran en önemli ayrıntı ambalajdır. Bununla birlikte
dikkat çekici olması adına ambalaj tasarımında yenilikleri beraberinde getirir. Alıcı ambalajı
gördüğü zaman, ürünün işlevi, ürün hakkında bilgi alması gerekmektedir.

Görsel 4 Bir ilaç için tasarlanan ambalaj tasarımı (Kaynak:
https://www.packagingoftheworld.com/2014/11/natural-laboratories-cellfactor.html)

İlk olarak bir ambalaj tasarımda yer alan grafik öğelerinin doğru bir şekilde yerleştirilmesidir.
Hedef kitlenin dikkatini çekmek istediğimiz ürün bilgilerini hiyarerşi bir şekilde komopoze
edilmesi gerekmektedir. İlk olarak göze ürünün adı (marka), görsel, ürünün bilgisi yer almalıdır.

11.4.1 Ambalajda Marka Kullanımı
Bir ürünün ambalajını yenilemek yada yeni bir ürün ambalaj hazırlamanın en temel hedefi,
o marka için bir marka kişiliği yaratmaktadır. Marka kimliği bir isim değildir. Akılda kalıcı olması
için sayısız araç seferber edilebilir. Başarılı bir marka görseli yaratmanın yanı sıra akılda kalıcı bir
renk, bir ambalaj formu veya özelliği, bir sembol veya logo ve bunların herhangi bir bileşimi kolay
tanınn bir marka kimliği yaratmaya yarar. Bir sürü marka, tüketici daha ambalajı okumadan
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görseller ile tanılır. Örnek olarak Nike ayakkabılar üzerindeki logo, Duracell pillerin bakır rengi
başlıkları örnek verilebilir (Meyers, Lubnier, 2004, s.41).
Marka, ambalajda ilk önce dikkat çeken en önemli unsurlardan biridir. Okunabilirliği ve
diğer kullanılacak grafik öğeler ile birlikte bir bütünlük sağlamalıdır. Marka genellikle ambalajın
ön yüzünü kaplayacak şekilde yerleştirilir. Böylelikle hedef kitlenin ilk olarak markanın
algılamasını sağlar.
Bir ambalajda tipografi kullanımı en önemli unsurlardan birisidir. Çünkü tipografi iletişim
aracıdır. Markanın adı, ürünün kalitesi, belirlediği hedef kitleyi tipografi ile anlatır.

11.4.2 Ambalajda Tipografi Kullanımı
İletişim türleri arasında en gelişmiş olanlardan biri, insan dilidir. Seslerle oluşan bu
iletişim biçimi işaretler dizgesi haline geldiğinde, ‘yazı’ diye adlandırdığımız bambaşka bir boyut
kazanır. Yazı sessel ortamın işaretlerle oluşturulmuş dizgelere dönüştürülmüş halidir (Uçar,2004
s:94). Bir ambalaj tasarımında tipografi, tüketiciye bilgi veren en önemli araçlardan biridir.

11.4.3 Ambalajda Görsel İmge Kullanımı

Ambalaj tasarımında görsel imge, hedef kitlenin dikkatini ve ilgisini arttıran önemli bir
elemandır.
Ambalaj tasarımında ürün çekimi olacaksa, çoğunlukla karmaşık ve çok zaman alan bir
işe girişmek anlamına gelir. Örnek olarak, yiyecek ürünü ise dekor olarak aksesuarların
bulunması ve fon rengi gibi seçimlerin yapılması, ürünün yanında başka yiycekelerle beraber
mi yoksa yalnız başına mı gösterilmesi gibi planlamalar yapılması gerekmektedir, Eğer
illüstrayon kullanılacaksa, illüstrasyonun veya piktogramlar en net anlatım sağlaması
gerekmektedir. (Meyers, Lubnier, 2004, s: 126).
Bu bağlamda ambalaj tasarımı yaparken, görsel imge seçimi önemli rol oynar. Görsel
imge seçerken, fotoğraf, illüstrasyon ya da sembollerden seçenek sunmaktadır. Fotoğraf
ambalaj tasarımda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Fotoğraf seçimi yaparken, ürünün doğru
kadrajı, renk içerik vb. konularda dikkat edilmesi gerekmektedir.
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11.5. Ambalaj Tasarımın Dijital Ortama Aktarılması
Gelişen teknoloji ile birlikte, baskı ve çoğaltım teknikleride en son gelinen nokta dijital baskı
teknolojisidir. Bir masaüstü renkli lazer yazıcı ile dakikada 5-6 kopya alınırken dijital baskı
makineları sayesinde baskı hızı saatte onbinlere ulaşmıştır. Bilgisayar üzerinde hazırlanan
tasarımın çıktısının normal bir yazıcıdan alınmasından tek farkı hızıdır (Uçar, 2004, s: 184).
Bu bağlamda gelişen teknoloji ile birlikte hızlı üretim olmaktadır. Onaylanan işler renk ayrımı,
kalıp gibi işlerden geçmeden hızlı olarak baskıya gönderilmesi mümkün olmaktadır.
Ambalaj tasarımı Adobe Illustration ya da Adobe Photoshop programlarında
uygulanmaktadır. Kutu ambalajlar, ön-arka kısım, yan yüz, toz kapağı, alt-üst kapak, sağ-sol
kısım, iç kapak ve yapıştırma alanından oluşur (Görsel 5).

Görsel 5 Kutu Ambalajın Kısımları

Pilyaj, kalın kartonların kırım yapılacak yerlerine yapılan işleme denir. Kutunun
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üstünde ise, pilyaj yerleri kesik noktalar şeklinde gösterilmektedir.

Görsel 6 Pilyaj Çizgisi (Kaynakça: Grafik ve Fotoğraf, 2012, s:26)

Kesim çizgileri, kutu açılımında düz çizgiler halinde gösterilmektedir.

Görsel 7 Kesim Çizgisi (Kaynakça: Grafik ve Fotoğraf, 2012, s:26)

Perforaj, kartonların köşelerinde meydana gelen gerilimi azaltmak için aralıklı kesim
uygulanmaktadır. Bu uygulamaya perforaj denir. Perforaj, çizimde kesik çizgiler halinde
gösterilir.

Görsel 8 Perforaj Çizgisi (Kaynakça: Grafik ve Fotoğraf, 2012, s:27)

Tasarım ve ürün içeriğini ve bilgileri genellikle kutunun kırım ve kesilmeyecek
yerlerine yapılmaktadır. Bu alanlar ön-arka kısım, alt ve üst kapaklarına uygulanmaktadır. İç
kapaklar ise, ürünün kutunun rahat açılıp kapatılmasına sağlar. Kutunun özelliğine göre
değişiklik göstermektedir.
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Barkod ise, ürünün kimliği diyebiliriz. Ürünü barkod okuyucuda okutulup
tanımlanması için kullanılır. Genellikle ambalajın sağ veya sol yan yüzünde yer almaktadır.
Barkod üstünde bulunan rakamların anlamları aşağıda gösterildiği gibi, ülke kodu, firma kodu,
ürün ve kontrol kodları bulunmaktadır.

Görsel 8 Barkod ve Kodları (Kaynak: https://barkodlar.org/barkod-nedir/)

Kutu çizimlerinde bazılarında pencere bulunmaktadır. Bunlar genellikle oyuncak, parfüm
gibi ürün ambalajlarında tercih edilmektedir.

Görsel 9 Pencereli Kutu Çizimine Örnek (Kaynak: http://www.kutuposet.com/2011/07/karton-posette-grafiktasarm.html)
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Adobe Illustrator ve Adobe Photoshop programlarında ambalaj tasarımı yapıldıktan sonra
EPS, JPG ve PDF formatları halinde kaydedilir.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulama soruları bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde Ambalaj Tasarımın kavramını, bir ambalaj tasarımını etkileyen faktörler,
ambalaj malzemelerini, türlerini öğrendik. Ambalaj tasarımını biçimlendiren kriterler ve ambalaj
tasarımında marka, tipografi, görsel imge kullanımını öğrendik. Son olarak ambalaj tasarımı dijital
ortamda hangi programları kullanıldığı, kutu çiziminde hangi unsurları göz önünde bulundurarak
tasarım yapılacağını öğrenildi.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi ambalajın işlevlerinden biri değildir?
a) Taşımada ürünün korunmasını sağlar
b) Ürünü dış etkenlerden korur.
c) Hedef kitleye ürün hakkında bilgi verir.
d) Ürün tanıtımını sağlar.
e) Ürünün yerden tasarruf sağlar
2. Aşağıdakilerden hangisi ambalaj malzemesi değildir ?
a) Şişe
b) Metal
c) Kağıt
d) Plastik
e) Cam
3. Ambalaj malzemesi olan metal genellikle hangi ürünlerde kullanılır?
a) Gıda
b) İlaç
c) Kozmetik
d) Tıbii Ürünler
e) Temizlik Ürünleri
4. Aşağıdakilerden hangisi hedef kitle açısından ambalajın görevlerinden değildir?
a) Ürün hakkında bilgi vermesi.
b) Ambalajın kullanımı kolay olması.
c) Depolaması kolay olması.
d) Ambalajın dikkat çekici olması.
e) Ürünü koruması.
5. Aşağıdakilerden hangisi kutu ambalaj kısımına tasarım yapılır?
a) İç Kapak
b) Yapıştırma Alanı
c) Toz Kapak
d) Ön – arka yüz
e) Alt-üst Kapak
6. Pilyaj nedir?
a) Kalın kartonların kırım yapılacak yerlerine yapılan işlem.
b) Kalın kartonların kesim yapılacak yerlerine yapılan işlem.
c) Ambalajın kapalı hale gelebilmesi için yapıştırılan alan.
d) Ürünün tanıtımı için tasarım alanı.
e) Ürün bilgilerinin olduğu kısım
7. Aşağıdakilerden hangisi perforaj göstergedisir?
a) Düz çizgiler halinde gösterilir.
b) Kesik çizgiler halinde gösterilir
c) Kesik noktalı çizgiler halinde gösterilir.
d) Noktalar halinde gösterilir.
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e) Dalgalı çizgiler halinde gösterilir.

8. Bir kutu ambalaj tasarımı yapılırken, görsel imge ve tipografi, kutu ambalajın hangi yerine

yapılmaması gerekir?
a) Ön Kapak
b) Arka Kapak
c) Sağ Kısım
d) Sol Kısım
e) Kırım Yeri
9. Pencereli kutu ambalajları genellikle hangi ürünler için kullanılır?
a) Gıda
b) Sıvı Temizlik ürünleri
c) İlaç
d) Oyuncak
e) Elektronik Eşya
10. Aşağıdaki görselde işaretli olan hangi kodu temsil etmektedir?

a)
b)
c)
d)
e)

Ülke Kodu
Firma Kodu
Ürün Kodu
Kontrol Kodu
Alan Kodu

1.e, 2.a, 3.a, 4.c, 5.b, 6.a, 7.b, 8.c, 9.d, 10.b
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12.BASKI TEKNOLOJİLERİ VE FORMAT

257

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde baskı malzemeleri ve baskı çeşitlerine yer verilecektir. Baskıda önemli yere
sahip olan kalıp kesim, kırım vb. uygulamalar gösterilecektir. Üretim çeşitlerine ciltlemeye yer
verilecek, son olarak da baskı öncesi dikkat edilmesi gereken unsurlar anlatılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.
4.
5.

Kağıt Türleri nelerdir?
Baskı çeşitleri nelerdir?
Kalıp kesim, Fransız katlama ve Akordeon katlama nasıl yapılır?
Ciltleme çeşitleri nelerdir?
Baskı öncesi dikkat edilmesi gereken unsurlar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazınımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım nasıl elde
Konu

Kazanım

edileceği veya
geliştirileceği

Kağıt Türleri

Kağıt Türlerine göre
kullanım alanları
öğretilecektir.

Kazanım okuyarak,
araştırarak ve örnekler
üzerinden geliştirilecektir.

Baskı Çeşitleri

Baskı çeşitleri, baskı
çeşitlerinin uygulama
alanları öğretilecektir.

Kazanım okuyarak,
araştırarak ve örnekler
üzerinden geliştirilecektir.

Kesim, katlama çeşitleri

Kesim ve katlama çeşitleri
ve uygulamaları görselleri
ile öğretilecektir.

Kazanım okuyarak,
araştırarak ve örnekler
üzerinden geliştirilecektir.

Ciltleme

Ciltleme çeşitleri ve
kullanım alanlarına göre
uygulamaları görselleri ile
öğretilecektir.

Kazanım okuyarak,
araştırarak ve örnekler
üzerinden geliştirilecektir.

Baskı Öncesi

Baskı öncesi dikkat
edilmesi gereken unsurlar
öğretilecektir.

Kazanım okuyarak,
araştırarak ve örnekler
üzerinden geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar
Baskı, Baskı Türleri ve Baskı Unsurları.

261

Giriş
Grafik tasarımda ve görsel iletişimde önemli bir yeri olan, tasarımın bittikten sonraki son
aşaması, baskı teknolojileri ve format başlığı altında, baskı malzemeleri ve baskı çeşitleri, kalıp
kesim, kırım, üretim çeşitleri, ciltleme ile baskı öncesi dikkat edilmesi gerekenler anlatılacaktır.
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12.1 Baskı Alt Malzemeleri
12.1.1 Kağıt Türleri
Kağıt türleri, geleneksel baskı işlemlerinden biriyle basılabilecek herhangi bir stol veya
baskı altı malzemesini ifade eder (Ambrose ve Harris, 2014, s:12).
Kağıt Türleri

Başlıca Kullanım Alanları

Gazete

Gazeteler, çizgi romanlar

Antika

Yıllık raporlar gibi yayınlara doku eklemek
için

Kaplamasız ağaç katkısız

Ofis kağıdı ( Yazıcı, fotokipi kağıdı, kırtasiye)

Mekanik

Gazeteler, rehberler

Sanat Karton

Kapak stok

Kaplamalı

Yüksek kalite renkli baskı

Kromo

Etiketler, kaplar ve kapaklar

Kartuş

Yıllık rapor gibi yayınlara dolu eklemek için

Gri Karton

Ambalaj malzemesi

Tablo 1 Kağıt Türleri
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12.1.2 Sıra Dışı Baskı Altı Malzemeleri
Her malzeme, kendi uygulama güçlükleriyle birlikte, tasarımı taşımak için baskı altı
malzemesi olarak kullanabilir (Ambrose ve Harris, 2014, s:22).

Baskı Altı Malzemesi

Kullanımı

Uygulama işlemi

Metal

Tabela, nesneler veya rapor
kapakları

İpek baskı, transfer, elle
boyama

Seramik

Nesneler

İpek baskı, elle boyama

PVC

Tabela, nesneler veya rapor
kapakları

İpek baskı, kalı
kesim,transfer

Kumaş

Giyim, reklam, bantlar

İpek baskı, elle boyama,
çizme

İnsan Bedeni

Tanıtım etiketleri

Elle boyama/çizme

Ahşap Boyama

Tabela veya nesneler

Yakma,ipek baskı

Tablo 2 Kağıt Türleri

12.1.3 Forma Planı
Kitap, dergi ya da broşür sayfaları katlanıp kesildiklerinde doğru bir sıra izemelidir. Bu yüzden
her sayfa, baskı yapılacak kağıt tabakası üzerine belirli bir yöntemle yerleştirilir. Kağıt tabakaları
genellikle 4, 8, 16 ya da 32 sayfadan oluşan birimlere bölünmektedir. Bu birimlere forma adı verilir.
Bu işlemi anlamanın en iyi yolu; bir dosya kağıdını alıp katlamak ve her sayfayı kalemle
numaralandırılmaktır. Bunu yaparken, tek sayıların sağa, çift sayıların ise sol tarafa yazılmasını
dikkat edilmelidir. Formalama işlemi, iki sayfanın üzerindeki her yayında uygulanır (Becer, 2005,
s.168).
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Örnek 1 Forma Planı (Kaynak: Ambrose Gavin, Harris Pual, 2014, s.32)

12.1.4 Dergi içi ve sayfa üzeri ek
Dergi içi ve sayfa üzeri ek dergi içi ek, tek bir sayfanın basılmış bir yayın içine, bir bölümün
orta katlaması etrafına sarılıp, ciltleme kenarına yapıştırılarak eklenmesidir.
İçe eklenen eğer sayfa yayının sayfalarından daha kısaysa, yayının üst veya alt sınırına
hizalanmalıdır. İç eki merkeze yapmak, sayfanın hizalanabileceği başka bir sayfa kenarı
olmadığından sorunlu olabilir. Sanatsal baskılar, bazen çukur olarak basılır ve içe eklenir. Dergi
içi ek, yayın içerisine bağımsız olarak konan ekle (ilave sayfa) karıştırılmamalıdır. Sayfa üzeri ek
(Tip-on) Sayfa üzeri ek, bir illüstrasyon gibi daha küçük bir öğenin, bir yayına eklenmesidir
(Ambrose ve Harris, 2014, s:38).
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Örnek 2 Tip-on (Kaynak: Ambrose ve Harris, 2014, s:38)

12.2 Baskı
12.2.1 Litografi
Litografi baskı tekniği, su ile yağın karışmaması için birbirini itmesi ilkesine dayanır. Su
ile yağın karışmamasından yola çıkarak yağlı matbaa mürekkebinin baskıda kullanılması yolu
açılmıştır. Litografide; basılması istenen görsel malzeme, yağ esaslı bir mürekkep ya da füzenle
yüzeyi tamamen düzeltilmiş kireçtaşı üzerine çizilir. Daha sonra bir sünger yardımıyla su, arap
zamkı ve asitten oluşan bir karışım yüzeye sürülür. Yüzeye sürülen bu karışım, görsellerin
bulunmadığı yağsız yüzeyler tarafından emilirken, görsellerin bulunduğu yağ esaslı bölgeler
tarafından itilir kabul edilmez.
Görsellerin bulunduğu bu taş yüzeyine mürekkep sıvandığında ise bir önceki işlemin tam tersi
gerçekleşir. Bu işlem sonunda taş üzerindeki görseller, yağ içerikli mürekkebi emmiş görsellerin
olmadığı bölümler ise su içerikli karışımla doygun olduğu için mürekkebi almamış durumdadırlar.
Sadece görsel olan bölümleri mürekkeplenen taşın üzerine kağıt serilir ve taş üzerindeki görseller
kağıt üzerine yuvarlanan bir pres yardımıyla kağıda aktarılır. Böylelikle litografi baskı
tamamlanmış olur.
Bu baskı tekniği bir anlamda ofset baskı tekniğinin atası olarak tanımlanmaktadır. Litografide
kullanılan taş yerine, ofset baskıda baskı merdanesine sarılacak biçimde, ince esnek kalıba
bırakmıştır (Ketenci, Bilgili,2006,s.144).
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12.2.2 Tramlar
Çok tonlu (yarım ton) orjinallerden yapılan repo işlemlerine tram kullanılır. İlk defa 1882
yılında Meisenbach tarafından kullanılmıştır. Tram basılı malzemelerle yakından bakıldığında
ayırt edebilen küçük noktacıklardır. Tramın temel işlevi; ara tonlu görsel unsurları yüzlerce küçük
noktacığın meydana getirdiği çizgisel (tire) görüntülere dönüştürmeleridir. Noktaların seyrekleşip
sıklaşmasıyla optik ara ton sağlanır (Kınık; 2015, s:174).
Tramlar noktalar içeren bir dizi tram, baskı işlemide sürekli fotografik tonlar elde etmek
için kullanılır. Bu noktalar basıldıklarında dört renkli imge yanılsaması verilir. Dört baskı renginin
her birinin standart açıları vardır (siyah 45 derece, macenta 75 derece, sarı 90 derece ve siyan 105
derece). Farklı açıların kullanımı, tramların karışmasını ve muare motiflerin gelişmesini engeller;
temiz renkli ve dört renkli imge oluşturulabilmesiyle sonuçlanır.
İki renkle baskı yaparken, örneğin siyah ve herhangi bir diğer baskı rengi veya özel renk, her biri
farklı açılarda düzenlenecektir. 45 derecenin insan gözüne en az düzeyde belirgin olması, siyahın
en güçlü renk olmasından dolayı siyah 45 derecede, diğer renk 75 derecede tramlanır. Kural, dört
renkli baskıdaki yolu izler ve beşinci bir renk eklenirse, diğer dört renkten farklı bir tram açısı
verilir (Ambrose ve Harris, 2014, s:48).

Örnek 3 Tram Açıları

12.2.3.Renk Skalası
Renkli veya tek renk baskıda, renklerin yüzde yüz değerlerinden yüzde sıfır değerlerine
kadar tüm ara tonlarını gösteren renk çizelgesine renk skalası denir. Baskı tekniklerinde renkli
basılacak her işin kenarlarında renklerim bu değerlerini gösteren renk skalası yerleştirilir. Baskı
ustasu baskı sırasında renk ayarlarını yaparken bu renk skalası üzerindeki renk tonajlarından
yararlanırlar.
Renk ayrımı sonrasında basım için hazırlana n renk kalıpları sırasında üç ana renk kullanılır.
Bunlar ‘cyan’, ‘macenta’ ve ‘sarı’dır. Çünkü bu üç ana renk örtücü değil şeffaf özelliktedir ve üst
üste basılmaları sonucunda diğer tüm renkler elde edilir. Siyah ise örtücü renk olduğu için genelde
baskının son aşamasında detayları kuvvetlendirmek için kullanılır (Ketenci, Bilgili,2006 s:199).
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Örnek 4 Düşük değerli açık tonlar(Kaynak: Ambrose ve Harris, 2014, s.51)

12.2.4. Serigrafi
Şablona dayalı bir baskı tekniğidir. Basılacak imgeyi oluşturan şablonlar elle kesilerek ya
da fotografi tekniği ile hazırlanabilir. İpek, naylon, polyester kımaş ya da ince dokulu tel yüzeyler
tahta ya da çelik çerçevenin içine konulan mürekkap, rakle adı verilen kauçuktan yapılmış
yayıcılarla açık gözenekli bölgelerden geçirelerek kağıda aktarılır (Becer, 2005, s:140).
Serigrafi tekniği endüstri ve reklamcılıkta yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Ambalaj ve
paketleme fabrikalarında, her türlü malzemeye be yüzeylere serigrafi baskı yapılabilmektedir.
Seramik fabrikalarında karo ve fayans yüzeylere desen basımı, tekstil fabrikalarında kumaşların
üzerine çeşitli motif ve süslemelerin basımı, elektronik endüstrisinde entegre devrelerin yüzey
basımında serigrafi baskıdan faydalanır. Reklamcılık alanında ise, her türlü tanıtım tabelası,
piktografik işaretlerin çoğatılması ve mekan tasarımlarında kullanılır (Tepecik, 2002, s.111).

12.2.5. Tipo Baskı
Baskı tekniği olarak en eski tekniklerden olarak bilinmektedir. Tipo baskı yüksek baskı
kalıplarıyla yapılır. Bu kağıtlar; metal harfler, tahta, çinko, pirinç, kurşun, muşamba, naylon gibi
maddelerin üzerine elle veya fotomekanik usullerle oyulmak suretiyle hazırlanır; bu türden
kalıplara klişe denir. Tipo baskı makinelerı dört büyük gruba ayrılır. Bunlar el tezgâhları, pedallar,
silindir kazanlar ve rotatiflerdir (Ketenci, Bilgili, 2006, s:127).

12.2.6. Sıcak Metal Baskı
Sıcak yazı kompozisyonu veya döküm metal olarak da bilinen sıcak metal baskı, yazıyı
satırlar halinde eriyik metalden dökme işlemini ifade eder. Yazı, döküm makinesi tarafından
dökülen karakterleri kontrol eden delikli kâğıt şeridi üretmek için bir makineye yazılır. Sıcak metal
yazı, çok sayıda yazının göreli olarak ucuz bir şekilde üretilmesine olanak sağlar. Hareket
ettirilebilen yazı, bir blok içinde düzenlenen ve basılan yazı karakterlerini tek tek kullanan bir
yöntemdir. Her karakter tek bir birim olduğundan “hareket ettirilebilir” ve böylece tekrar tekrar
kullanılabilir (Ambrose ve Harris, 2014, s:60).
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12.2.7 Lino Baskı
Linolyum, linol oyma bıçaklarıyla oyulup kalıp hazırlanır. Bu baskıda da, ağaç baskıda
olduğu gibi beyaz bırakılması istenen yerler oyulur ve merdane yardımıyla mürekkep kalıba
sürülür. Kalıp üzerine yerleştirilen kağıdın tersinden tahta kaşık ya da benzeri bir malzeme ile
sürterek baskı, kağıda aktarılır.Her renk için ayrı kalıp hazırlanması gerekir (Tekcan, Zencirci,
https://imoga.org/pages/baski-teknikleri-techniques).
İmgenin ince linol parçası içine kesilip, mürekkep verilerek bir ahşap parçasına
yerleştirildiği, bir rölyef baskı yöntemidir. Ahşap, daha sonra bir baskı altı malzemesi üzerine
preslenir. Her basımdan önce linole tekrar mürekkep verilmesi gereklidir. Bu yöntem, sanatçı Henri
Matisse ve Pablo Picasso tarafından kullanılmıştır (Ambrose ve Harris, 2014, s:64).

12.3.Sonlandırma
12.3.1. Vernikler
Baskı altı malzemesini aşınma, yıpranma veya lekelenmeden korumak için, basılı parçaya
uygulanan renksiz bir kaplamadır. Vernik, bir tasarınım veya öğelerinin görünümünü iyileştirmek
için de kullanılabilir. Vernikler üç sonuç üretebilirler: Parlak, mat ve saten. UV kaplama da
tasarımlara dekoratif dokunuşlar katmak için kullanabilir.
Vernik uygulaması, renk emidliğini arttırır ve kuruma sürecini hızlandırır. Koruyucu bir
kaplama altına baskı mürekkebini “kilitleyerek”, baskı altı malzemesi ellendiğinde mürekkebin
yüzeyden çıkmasının engellenmesine yardımcı olur.
Vernik, basım süreci sırasında (in-line) veya “ıslak” olarak uygulanabilir; bu da, özünde
baskı sürecindeki ek bir renk gibi görüldüğü anlamına gelir. Islak vernik katmanı, ıslak mürekkep
katmanı üzerine uygulanır ve her ikisi de kururken stok içine emilirler, bu da verniğin görsel
etkisini azaltır. Basım süreci dışı (off-line) vernik, baskı mürekkepleri kuruduktan sonra uygulanır
ve böylece daha azı stok tarafından emilir. Vernik, kaplamalı baskı altı malzemelerinde daha iyi
işler çünkü yine daha azı stok tarafından emilir (Ambrose ve Harris, 2014, s:64).

12.3.2. Kalıp kesim
Baskı öncesi işlemlerden son aşaması baskı kalıbının hazırlanmasıdır. Kullanılacak baskı
sisteminine uygun kalıp hazırlanması kalıp hazırlanmasının ilk aşamasıdır.

12.3.3. Katlama / Kırım
Basılmış tabakaların katlanması işlemleri kırım olarak adlandırılmaktadır. Baskıdan çıkan
işler ciltlenmeden önce, açık olan kağıtlarınkatlanıp kırılarak forma haline getirilmesi gerekir.
Katlama ve kırım işleri elle ve makinelerle yapılır. Elle yapılan katlama işleri küçük baskı
atölyelerinde yapılmaktadır, makineyle yapılan katlama işleri ise büyük ölçekli matbaalarda
yapılmatadır, kırılan kağıtlar daha sonra harmanlanarak formalara dönüştürülmektedir (Tepecik,
2002,s.117).
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Örnek 5 Katlamalara Örnek

12.3.4. Dışa açılan sayfalar
Dışa açılan yapraklar Yatay katlamalı ek, belli bir imgeyi veya görsel öğeyi sunarken
fazladan alan sağlamak için yayının içine ciltlenen katlanmış bir yapraktır.
Yatay katlamalı eki açmak için, ilave panel yatay olarak genişletilir. Kâğıdın boyutu
yayının bütününden birazcık küçük olacaktır; katlandığında bu şekilde rahat bir şeki yerleşecektir.
Yatay katlamalı ek, açıldığında dikey olarak genişleyen dikey katlamal ekle benzerlikler taşır
(Ambrose ve Harris, 2014, s:82).

Örnek 6 Dışa Açılan Yapraklara Örnek
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12.3.5. Fransız katlama
Fransız katlama, dört sayfalık kesimden bir bölüm oluşturmak için dikey ve yatay olarak
katlanan, bir tarafı basılmış stok yaprağıdır.
Fransız Katlama, aşağıdaki illüstrasyonun gösterdiği gibi, yayının sayfalarına daha değerli
bir his vermek için basılı bir parçaya da ciltlenebilir. Bölüm, ciltleme (açık) kenarından dikilir,
böylece ön ve üst kenarlar katlanmış ve tıraşlanmamış ohır. Üst kenar (A), girinti oluşturan kapalı
bir ön kenar elde etmek için ciltleme işlemi sırasında tıraşlanır. Bölümün iç kısmı üzerine baskı
yapılabilir (Ambrose ve Harris, 2014, s:86).

Örnek 7 Fransız Katlamaya Örnek (Kaynak: Ambrose ve Harris, 2014, s.86)

12.3.6. Akordeon Katlama
Akordeon katlamada zıt yönlerde giden ve dışa açılan, iki veya daha fazla paralel kırım
bulunur. Bu katlama yöntemi, pek çok sayfanın katlanarak daha küçük bir yaym içine yerleşmesine
olanak sağlar.
Akordeon katlamalı bir belge, sol veya sağ tarafından açılabilir. Okuyucu akordeon
katlamalı bir belgeyi herhangi bir noktasından açabileceği için, içeriğin hem tam olarai açıldığında
hem de tek tek yaprak dizisi olarak tutarlı olması gerekir (Ambrose ve Harris 2014, s:88).
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Örnek 8 Çift katlamaya Örnek (Kaynak: Ambrose ve Harris, 2014, s.88)

12.3.7. Bohça kırım / Rulo katlama
Bohça kırım, birbiri üzerine katlanan birdizi vadi kırımdan oluşur. Okuyucu bohça kırımlı
(roll fold) bir dokümanı açtıkça, içerik panel panel peyderpe görülür. Bu şekilde, katlama yavaş
açılım gibi işler. Panellerin, büyük bir belgede vej kaba bir baskı altı malzemesinde rahat bir şekilde
yerleşebilmeleri için, birbiri ardıns gelen panellerin giderek daha geniş enli olması gerekir.
Ancak, akordeon katlamada da olduğu gibi, bir bohça kırım iş içindeki içerik, devam eden
bir şeride ek olarak bir dizi karşılıklı sayfa olarak da okunmalıdır. Bohça kınm, aşağıdaki açılmış
örneğin gösterdiği gibi friz bir grafik olarak iyi bir etki vermek için kullanılabilir (Ambrose ve
Harris 2014, s:90).

Örnek 9 Çift katlamaya Örnek

12.3.8. Kabartma
Kabartma, kağıt üzerine reksiz; yan, baskı mürekkebi kullanmadan uygulanabildiği gibi,
mürekkeple ya da metalik folyolarla da renklendirilebilir. Düz kazanlı baskı presleri ile kabartma
yapmak için, ,mgenin pozitif ve negatif klişesi hazırlanır: Ciltleme işleminde kullanuılan tutkal ve
alçı, hanır haline getirilerek negatif klişenin içine bastırlır. Hamur donarak sertleştiğinde, birbirinin
içine girip çıkabilen iki klişe hazırlanmış olur. Hamurdan yapılan pozitif klişenin esnekliği
272

kabartma işlemi sırasında klişeler arasında sıkıştırılarak kağıdın yırtılmasını önler. Kabartma
uygulamalarında metalik folyolardan da yararlanılır. Klişe ve folyo ısı altında preslendiğinde;
imgenin kağıt, kartın, mukavva ya da cilt bezi üzerine metalik reknlerde kabartma baskısı elde
edilir (Becer, 2005, s:164).

12.4 Üretim
12.4.1. Baskı sırası
Her bir CMYK baskı renginin basım sırası, basılmış tasarımı etkiler. Bu kavramı anlamak,
sadece plakaların basılma sırasını bilmekten daha fazlasını gerektirir. Baskı sırası bilgisi, üst üste
baskı tekniklerini anlamak için esastır. Mantıken, önceden basılmış olan bir renkle “üst üste” başka
bir renk basılabilir. Standart baskıda, macenta siyanı takip eder; siyan bu nedenle macenta üzerine
basılamaz. Siyah en son basılır; sarı bu yüzden macenta veya siyan üzerine basılabilir. Vernik
kullanırken, özel sonlandırmanın üst üste baskı veya çıkartma yapılıp yapılmayacağını
düşünmelisiniz (Ambrose ve Harris 2014, s:116).

Örnek 10 Baskı Sırası (Kaynak: Ambrose ve Harris, 2014, s.116)

1.2.4.2. Tramlar
Tek renkli baskıda ara tonda elde etmek için tramlardan yararlanılır. Tramla, basılı
malzemelere yakından bakıldığında ayırt edilebilen küçük noktacıklardır. Bu noktacıkların
çözünürlükleri baskı türü, basılacak kağıt veya malzemenin cinsi gibi değerlendirme ölçütleri
içinde farklı değerlerden oluşturulabilir. Tramların temel işlevi; ara tonlu görsel unsurları, binlerce
küçük noktacığın meydana getirdiği çizgisel (tire) görüntüler dönüştürmelidir. Bu küçük
noktacıkların seyrekleşip-sıklaşmasıyla optik olarak ara ton etkisi sağlanır (Bilgili, Ketenci, 2006,
s:123).

12.5.Ciltleme
12.5.1. Spiral cilt
Günümüz teknolojisi sayesinde çeşitli ciltleme teknikleri geliştirilmiştir, bunlar spiral
manikelerinde takılan sayfa ve kapak cilt sistemi çok pratik bir yöntemdir. Kitaplardan çok defter
türü ve görsel çekicilik ve fonksiyonellik avantajları nedeniyle takvim ve bazı tür broşürlerde
kullanılmaktadır (Tepeçik, 2002, s:118).
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Örnek 11 Spiral Cilt Örnek

12.5.2. Amerikan cilt
Amerikan ciltleme yöntemi hızlı ama oldukça da çok işlemi gerektiren bir sistemdir. Özellikle çok
formalı dergi ve kitapların ciltlenmesi için en çok tercih edilen bir yöntemdir. Sırttan tel dikiş
ciltleme formalar içiçe geçirilerek harmanlama yapılırken, tutkallama, Amerikan ciltte ise; üstten
tel dikiş yönteminde olduğu gibi formaların sayfa numaralarına uygun bir şekilde üst üste
getirilerek harmanlanmak suretiyle ciltleme işlemine başlar. Sayfa numaralarına göre sıralanarak
harmanlanan formalar, ön yüzünden ve sırt bölümünden iki-üç milimetre traşlanır. Ardından
traşlanmış sırt bölümü elle veya makine ile tutkallanır. Tutkallanan sırt kısmı tela veya tülbent
parçası yapıştırılarak sağlanmıştır. Ardından sırtı tutkallanmış olan kitabın sırt bölümüne sırt
kalınlığına göre katlanmış kapak kağıdı tutkalla yapıştırılır. Bir süre kurumaya bırakılan kapağı
yapıştırılmış kitap saha sonra tek ağızlı veya üç ağızlı bıçakla traşlanarak ciltleme işlemi
tamamlanmış olur (Ketenci, Bilgili, 2006, s:175).

Örnek 12 Amerikan Cilt

12.6. Baskı Öncesinde Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar
Grafik tasarımcılar ve görsel iletişimciler kullandıkları diijital ekranlarda ya da baskıya
gönderdikleri tasarımlarda farklı renk kodlarını ve terimlerini kullanmaktadırlar. Örneğin, baskı da
önemli bir öğe olan renk gamı, tasarımcının kullanabileceği belirli bir sistemin (tarayıcı, ekran,
yazıcı) ya da işlemin oluşturabileceği, gösterebileceği renk tayfı, bütünü olarak tanımlanmaktadır.
Bunlardan tamamlanmış bir dosyayı matbaaya göndermek için gerekli olan CMYK formatıdır.
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CMYK açılım olarak Cyan, Magenta, Yellow ve Black (Key) renklerinin ingilizce terminolojisinin
baş harflerinden oluşturularak kullanılmaktadır.
Dört renk film tabakasının üst üste gelmesiyle oluşturulan baskı türünü ifade etmektedir.
İnsan gözünün algıladığı renklerin %70’inin oluşturan RGB ise (ışık kaynaklı gruptan oluşturulan
eklemeli(toplamsal) kırmızı, yeşil, mavi renk) dijital tasarım üretimlerinde kullanılan Red, Green,
Blue renklerinin bir arada kullanılmasından oluşmaktadır. Bunun yanı sıra dört renk sistemine ek
olarak daha geniş bir renk gamı elde edilmek istenildiğinde kullanılan heksakrom baskı teknolojisi de

bulunmaktadır.

Görsel 16. RGB ve CMYK Ekran Görüntüleri Renk Örnekleri (Ambrose ve Harris, 2014).

1 bit dosyada 2 renk, 2 bit dosyada 4 renk, 4 bit dosyada 16 renk, 8 bit dosyada 256 renk,
24 bit dosyada ise 16 milyon renk bulunmaktadır. Renk yoğunluğu bir imajın renk derinliğini
artırdığı gibi dosya boyutunu da artırmaktadır. Web renkleri kırmızı, mavi ve yeşilin altı tonunun
üretilmesine olanak sağlamaktadır. Bu palet, her renk grubunun ayrı olarak tanımlanabildiği en yüksek
renk sayısına sahiptir.

Farklı baskılarda farklı mürekkepler kullanılmaktadır bu da üretilen tasarımın farklı
bilgisayarda farklı sonuçlar verebileceği anlamına gelmektedir. Bir baskı makinesi, dört renkli bir
makineden farklı sonuçlar verebilmektedir. Bu sebeple, tasarımın nasıl basılacağının önceden
belirlenmesi doğru renk üretimi için Pantone rehber renk kataloğu önem taşımaktadır.
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Görsel 17. PANTONE ® Formula Guide Coated Renk Örneği
Pantone®store.colorgeek.com (https://www.pantone.com/color-intelligence/articles/technical/how-many-pantonecolors-are-you-missing)

Grafik Tasarımda kullanılan programlar ister vektör tabanlı isterse piksel tabanlı pantone
renk kataloğu mutlaka kullanılmalıdır. Pantone rehber renk kataloğu, standart bir kullanım oranına
bağlı olarak her 12 ya da 18 ayda bir yenilenmelidir. Tersi durumda örnekte görüldüğü gibi bir
renk solukluğuna ve bu bağlamda yanlış kod numarası ve renk seçimine yol açabilmektedir. Grafik
Tasarımda kullanılan programlar ister vektör tabanlı isterse piksel tabanlı pantone renk kataloğu
kullanılmalıdır. Bunun yanı sıra pantone renk kodu okuma teknolojisine sahip dijital okuyucu
araçlarla da çözüm sunabilirsiniz.

Görsel 18. https://www.pantone.com/products/graphics/master-collection
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Görsel 19. Photoshop renk uygulama alanı ekran görüntüsü – Damlalık aracı

Adobe Photoshop ya da Illustrator vb. tasarım programlarını kullanırken bir tasarımda
istediğiniz bir rengi öğrenmek isterseniz, seçili bulunan etkin durumdaki katman içerisindeki
görüntüyü tıklayarak bunu yapabilirsiniz. Tasarım programlarında Tools (Araçlar/Gereçler
bölümünde bulunan) damlacık seçeneği ile tıklattığınız belirlenen sayıdaki pikselin rengini
alabilirsiniz. Adobe renk seçici penceresinde görülen renkleri ise Color Libraries (Renk
kitaplıkları) menüsünden tasarımlarınızda katalogdan belirlediğiniz Pantone renk kodu ile birebir
örtüşmesini sağlamış olursunuz. İsterseniz de CMYK ya da RGB renk değerlerini manual (elle)
ilgili boşluklara, tek tek değer vererek oluşturabilirsiniz.
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Çalışmanın tasarımı bittikten ve montaj tamamlandıktan sonra matbaaya girmeden önce
işin son kez kontrol edilmesi gerekmektedir. Hata risklerine karşı sayfa numaralarının birbirini
takip edip etmediği gözden geçirilmelidir. Baskıya geçmeden önce, son müşteri onayı alındıktan
sonra kalıp hazırlama işlemi başlamalıdır. Tasarımı renk ayrımına gitmeden once bıçak payları ve
tasarımdaki taşma payları kontrol edilmelidir. Revolta, yani kağıdın aynı kalıpta hem arka hem de
ön yüzüne baskı yapılacaksa kağıt kalınlıklarına dikkat edilmelidir. Örneğin ince bir gramaj kağıt
kullanılırsa, tasarım arka yüzünü gösterebilmektedir. Perforaj yani kağıdın kolay koparılmasını
sağlamak için konulan işaretlerin yeri son kez kontrol edilmelidir. Renk ayrımı yapıldıktan sonra
baskının tam üst üste basılması için gerekli kros çizgi kalınlığının “hairline”, çizgi renginin
“registration” olduğu gözden geçirilmelidir. Aksi halde renk ayrımında kroslar üst üste
oturmayacaktır. Baskıdan sonra özellikle ortaya çıkarılmak istenilen bölgelere lak, gofre, yaldız,
varak gibi ekstra uygulamalar yapılmak isteniyorsa, bu bölgeleri tasarımda ayrı kalıplar
hazırlayarak özellikle belirtilmesi gerekmektedir.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulama soruları bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Bu bölüm kapsamında, grafik tasarım alanında, görsel tasarımı meydana getiren unsurların
son aşamasında yer alan baskı ve formatın kullanım şekilleri, görsel çözümler üretebilmek için
faydalı baskı özellikleri, baskı teknolojileri ve format konusunda baskı malzemeleri ile baskı
çeşitleri, kalıp kesim, kırım, üretim çeşitleri, ciltleme ile baskı öncesi dikkat edilmesi gerekenler
öğretilecektir. Dijital tasarım - baskı ilişkisi bağlamında kullanılan yöntemlerin geliştirebilmesine
yönelik örnek araç kullanımının örneği gösterilerek, öğrencilerin baskı konusunda farkındalık
sağlamaları amaçlanmaktadır.

281

Bölüm Soruları
1) Litografik baskı ilk olarak hangi malzeme türü üzerinde uygulanmıştır?

a) Ahşap
b) Taş
c) Lif
d) Kağıt
e) Linol
2) 24 bit dosyada ise kaç milyon renk bulunmaktadır?
a) 12
b) 14
c) 16
d) 18
e) 20
3) Formalar sıraya konarak, kitap bloğu şekline getirilmesi ardından sırtların kesilip
atılarak, çenkitlenmesi ve yapıştırıcı uygulanması hangi ciltleme yöntemidir?
a) Spiral cilt
b) Mono cilt
c) Tipo cilt
d) Amerikan cilt
e) Seri cilt
4) Matbaa teknolojisinin en önemli unsuru olan RGB baskı sistemi hangi evrensel terimlerin baş
harflerinden oluşmaktadır?
a) Rado - Gray - Brown
b) Reb - Gray - Blonde
c) Red - Gray - Blonde
d) Red- Green - Blue
e) Rei - Gray - Brown
5) Kağıdın aynı kalıpta hem arka hem de ön yüzüne baskı yapılmasına ne ad verilir?
a) Revolta
b) Renolta
c) Reneu
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d) Review
e) Re-print
6) Renk ayrımı yapıldıktan sonra baskının tam üst üste basılması için gerekli kros çizgi kalınlığının
“………..”, çizgi renginin “……………..olarak seçilmesi gerekmektedir?
a) Hairline/ Registration
b) Hairline/ Black
c) High-line/ Registration
d) Hairline/ Yellow
e) High-line/ Red
7) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi şekilde verilen örnek katlama türüdür?

a) Fransız katlama

b) Çift katlama
c) Akordeon katlama
d) Bohça kırım
e) Rulo katlama
8) Dört renkli baskı formatının, doğru basım sırası aşağıdakilerden hangisidir?
a) Siyan, Macenta, Sarı, Siyah
b) Siyah, Macenta, Sarı, Siyan
c) Macenta, Siyan, Sarı, Siyah
d) Macenta, Sarı, Siyan, Siyah
e) Sarı, Macenta, Siyan, Siyah
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9) Dört baskı renginin her birinin standart açıları aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

a) Siyah 35 derece, macenta 65 derece, sarı 80 derece ve siyan 105 derece
b) Siyah 40 derece, macenta 70 derece, sarı 95 derece ve siyan 100 derece
c) Siyah 45 derece, macenta 75 derece, sarı 90 derece ve siyan 105 derece
d) Siyah 40 derece, macenta 70 derece, sarı 90 derece ve siyan 100 derece
e) Siyah 35 derece, macenta 75 derece, sarı 95 derece ve siyan 115 derece
10) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi şekilde verilen örnek katlama türüdür?

a) Fransız katlama
b) Çift katlama
c) Akordeon katlama
d) Bohça kırım
e) Rulo katlama
Cevaplar
1)b, 2)c, 3)d, 4)d, 5)a , 6)a, 7)c, 8)a, 9)c, 10) a
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13. BİLGİLENDİRME TASARIMI

285

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
● Bilgilendirme tasarımı amaç ve işlevleri
● Bilgilendirme tasarımının tarihçesi
● Bilgilendirme tasarımının uygulama alanları
● Bilgilendirme tasarımının uygulama ortamları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Bilgilendirme tasarımının amacını ve kapsamını açıklayınız.
2. Bilgilendirme tasarımının görsel iletişimle bağını açıklayınız.
3. Bilgilendirme tasarımı tarihçesinde harita, veri grafikleri, infografikler, piktogramlar,
sergileme tasarımlarına birer örnek veriniz.
4. Bilgilendirme tasarımın uygulamaları ile nerelerde karşılaşırız?
5. İnfografiklerde hangi görsel unsurlar kullanılabilir?
6. İnfografikle veri görselleştirme arasındaki farklar nelerdir?
7. Bilgilendirme tasarımı alanları nelerdir?
8. Durağan, hareketli ve etkileşimli bilgilendirme tasarımlarının özelliklerini açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Bilgilendirme
tasarımının amaç ve
işlevi

Modern dünyada bilgilendirme
tasarımının önemi ve
gerekliliği kavranılacaktır.

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Bilgilendirme Tasarımı
Tarihçesi

Bilgilendirme tasarımının ayrı
bir uzmanlık alanı olarak
tanımlanan yapıya ulaşması
sürecinde geçirdiği evreler
öğrenilecektir.

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Bilgilendirme Tasarımı
Alanları

Bilgilendirme tasarımı
kapsamına giren uygulama
alanlarının öğrenilmesi

Kazanım okuyarak, araştırarak
ve uygulama projeleriyle
geliştirilecektir.

Bilgilendirme Tasarımı
Uygulama Ortamları

Durağan, hareketli ve
etkileşimli bilgilendirme
tasarımı uygulamalarının
kullanım alanlarının
öğrenilmesi

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar
Bilgilendirme Tasarımı, İnfografik, Veri Görselleştirme, Çevresel Grafik Tasarım,
Yönlendirme ve İşaretleme Tasarımı, Sergileme Tasarımı.

289

Giriş
Günümüz dünyasında bilişim ve iletişim teknolojilerindeki ilerlemeler, görsel ortam ve
olanakların gelişmesini sağlamıştır. Çağımızda insanoğlu daha önce hiç olmadığı kadar çok görsel
imgeyle karşılaşmaktadır. Gazete, dergi, televizyon, sinema ve açık hava reklamları gibi nispeten
daha eski mecraların yanında artık internet, bilgisayar, akıllı telefonlar, sanal gerçeklik ve
arttırılmış gerçeklik uygulamalarıyla dünya, görselliğin egemenliğindedir. Yapılan pek çok
araştırma (Barnard, 2002; Lester, 2000; Mirzoeff, 1998; Parsa, 2004; Sartori; 2004) toplumsal
süreçleri, iletişim, algılama ve anlamlandırma biçimlerini yeniden şekillendiren görsel bir çağda
yaşadığımızı göstermektedir.
İletişim teknolojilerindeki gelişmelerin diğer bir önemli sonucu da insanoğlunun daha önce
hiç olmadığı kadar fazla veri ve bilgi akışına maruz kalmasıdır. Basılı medya, televizyon, internet,
sosyal medya, iç ve dış mekanlarda çevremiz görsel, yazılı veya sesli bilgi akışıyla sarılıdır.
Giderek artan yığınlar halinde işlenmemiş veri ve bilgi trafiğinin yarattığı karmaşa, bilginin daha
sistemli ve anlaşılır bir dille sunulması gerekliliğini doğurmuştur. Bu anlamda ‘bilginin tasarımı’
bir gerekliliktir.
Bilginin tasarımında görsel iletişimin önemli bir rolü bulunmaktadır. Yapılan pek çok
araştırma da görsel iletişimin diğer tüm iletişim biçimlerinden daha güçlü olduğunu kanıtlar
niteliktedir. İnsan zihni, yazılı veya sözel bilgi aktarımına kıyasla görsel bilgi aktarımını çok daha
verimli ve kalıcı olarak, kısa sürede algılayabilmektedir. Bilgi ve verilerin görsel olarak
tasarlanması sadece algılanırlığı artırması açısından değil aynı zamanda karmaşık bilgiler içindeki
örüntüleri ortaya çıkarma, içeriğine ve amacına göre kimi zaman eğitici, ikna edici, yönlendirici
olma gibi nitelikleri bakımından da önemlidir. Değişen ve gelişen modern dünyada, artan bilgi
trafiği ayrı bir uzmanlık alanı olarak gelişimini sürdüren bilgilendirme tasarımının önemini daha
da büyütmüştür.
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13.1. Tanımı ve İşlevi
Bilgilendirme tasarımı, karmaşık ve düzensiz veri ve bilgi yığınlarını planlı ve anlaşılabilir
biçimlere dönüştürür. Başka disiplinlerle etkileşim halinde olan bilgilendirme tasarımı uygulama
alanları bakımından geniş ve disiplinler arası bir alandır. Bilgilendirme tasarımı, bilgiyi belli bir
sistematik içinde etkili bir tasarımla sunmayı amaçlar.
Bilgilendirme tasarımı ve görsel iletişim tasarımı bazı amaç ve uygulama yöntemleriyle iç
içe geçmiştir. Görsel iletişim tasarımı ürünlerinin, hedef kitlenin dikkatini çekme, iletişim kurma,
mesaj verme gibi işlevlerinin yanında bilgilendirme işlevi de vardır. Ancak tüm bu ortak zeminlere
karşın her görsel iletişim tasarımı ürünü, bilgilendirme tasarımı olarak adlandırılmamaktadır. Bir
tasarımın bilgilendirme tasarımı olarak adlandırılabilmesi için öncelikle yoğun bilgi aktarımı
niteliğine sahip olması gerekmektedir. Örneğin; bilgi ileten, mesaj taşıyan bir görsel iletişim
tasarımı ürünü olmasına rağmen afiş tasarımı bilgilendirme tasarımı alanına girmemektedir.
Bilgilendirme tasarımlarında izleyicinin algılayabileceği şekilde yalınlaştırılmış çok katmanlı bilgi
ve verilerden oluşan bir yapının görselleştirilmesi gerekmektedir.
Günlük hayatımızda, gazete, dergi, televizyon, internet gibi basılı, görsel ve dijital
ortamlarda; havalimanları, hastaneler, müzeler, parklar gibi iç ve dış mekanlarda çevremiz
bilgilendirme tasarımı uygulamalarıyla doludur. İnfografikler, veri grafikleri, haritalar,
yönlendirme ve işaretleme tasarımları, sergileme tasarımları bilgilendirme tasarımının alanına
girmektedir. Tüm bu geniş uygulama alanlarının iyi tasarlanması bilginin doğru iletilmesini sağlar.
Dünyaca ünlü tasarımcı Erik Spiekermann bilgilendirme tasarımının modern dünyadaki önemini
şöyle açıklamaktadır:
Sürekli olarak bizi bakmaya, dinlemeye ve tepki göstermeye yönlendirmeye çalışan
mesaj bombardımanına tutuluyoruz. Tüm bunlardan uzak durmak mümkün değil ancak
diğer yanda, gerçekten gereksinim duyduğumuz bilgi ise, anlayabileceğimiz biçimde
tasarlanmadığı için gözümüzden kaçıyor. Anlamak için çabaladığınız kullanım
kılavuzlarını, yol ve yön işaretlerini, elektrik faturalarını ve resmi formları düşünün.
Asla aradığınız cevabı rahatlıkla bulamazsınız. Bizzat sizi ilgilendiren alanlarda bile
bilgiye ulaşamamak size pahalıya patlayabilir. Modern dünyada verileri düzenlemek
için bilgilendirme tasarımına gereksinim vardır (2002, s.1).

13.2. Bilgilendirme Tasarımı Tarihçesi
İnsanın dünyayı algılayışını grafik olarak ifade etmesi, bütün yazılı iletişim biçimlerinden
önce gelir. Tanım olarak bilgilendirme tasarımı olarak adlandırılmasa da bilginin tasarımı eski
tarihlere kadar uzanmaktadır. Bilginin tasarımı odağında bakıldığında bilgilendirme tasarımı
tarihçesi büyük çoğunlukla veri haritaları ve istatistiksel grafikleriyle başlar. Çeşitli kaynaklarda
(Friendly, 2007; Brock, 2001; Tarihi Haritalar, 2008), bilinen en eski harita kabul edilen M.Ö. 6200
yıllarına ait Çatalhöyük Kent Haritası (bkz. Görüntü 1) bilgilendirme tasarımının ilk örneği kabul
edilmektedir.
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Görüntü 1: Aslı 3,5 metre duvar üzerine yapılmış Çatalhöyük Kent Haritası’nın çizimi
(http://www.math.yorku.ca/SCS/Gallery/milestone/).

Eski harita çalışmaları sadece coğrafi bilgi değil, çok katmanlı bilgiler içerdikleri için
bilgilendirme tasarımı tarihçesinde yer alırlar. Kaşgârlı Mahmud’un 1072-1074 yılları arasında
yazdığı Divan-ı Lugat-it Türk adlı eserinde yer alan Türk Dünya Haritası ve 14. yüzyılın eğitim
merkezlerinden Majorca Harita Okulu’nda Abraham Ceresques tarafından hazırlanan Katalan
Atlası (1375) önemli harita çalışmalarından sayılmaktadır. İkiye katlanmış 6 yapraktan oluşan
‘Katalan Atlası’nda dünyanın yanı sıra, evreni, gezegenleri de gösteren simgeler ve diyagramlar
yer almaktadır. Bilgilendirme tasarımının tarihçesinde, Osmanlı Amirali Piri Reis’in 1513’de
tamamladığı Avrupa ve Afrika'nın batı kıyılarını ve Güney Amerika'nın doğu kıyılarını gösteren
Birinci Dünya Haritası (bkz. Görüntü 2) içerdiği bilgilendirici grafiksel öğeler ile önemli bir yere
sahiptir.

Görüntü 2: 1375 yılında Abraham Ceresques tarafından hazırlanan Katalan Atlası’nın Avrupa ve Anadolu’yu
gösteren bir yaprağı (http://www.math.yorku.ca/SCS/Gallery/milestone/).

Ortaçağda Alman astronom ve matematikçi Christopher Scheiner 1626-1630 yılları
arasında yazdığı ‘Rosa Ursina’ adlı eserinde, grafikler kullanarak güneşin dönüşünün haritasını
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çıkarmıştır. Scheiner, ilgili grafiklerde, güneş lekelerinin yıl içindeki yer değişikliklerini
gözlemleyerek, güneşin ekseni etrafında dönme hareketi yaptığını göstermektedir.
Bilgilendirme tasarımının tarihçesinde 17. yüzyıla kadar olan dönemde harita ve erken
dönem grafikleri görülmektedir. 18. yüzyıl ise günümüzde halen kullanılmakta olan pek çok yeni
grafik formların bulunduğu bir dönemdir. 1765’de Joseph Priestley ‘Biyografik Çizelge’ olarak
adlandırılan M.Ö. 1200 den M.S. 1750’ye kadar 2000 ünlü kişinin yaşam sürelerini gösteren bir
zaman çizelgesi hazırlamıştır (bkz. Görüntü 3). Priestley 1769’da da ‘Yeni Bir Tarih Çizgesi’
adında, kapsamlı ve çözümleyici bir dünya tarihi çizelgesi hazırlamıştır.

Görüntü 3: Joseph Priestley’in 1765’de hazırladığı ‘Biyografik Çizenek’
(http://www.math.yorku.ca/SCS/Gallery/).

Günümüzde halen kullanmakta olduğumuz grafik formların tarihçesi çok eskilere kadar
uzanmaktadır. Fakat bugünkü biçimlerine en yakın olarak çubuk grafik, sütun grafik, pasta ve halka
grafik gibi formları ilk olarak William Playfair’in 1786’da yayınladığı ‘Ticari ve Politik Atlas’ ve
1801’de yayınladığı ‘Statistical Breviary’ adlı eserlerinde görürüz (bkz. Görüntü 4,5).

Görüntü 4: William Playfair’ın 255 yıllık buğday
fiyatlarını ve haftalık işçi ücretlerini gösterdiği sütun
çizgesi, 1786.
(http://www.math.yorku.ca/SCS/Gallery/milestone/).

Görüntü 5: William Playfair’ın bazı devletlerin
yüz ölçümlerini, nüfuslarını ve gelirlerini
gösterdiği halka çizgesi, 1801.
(http://www.math.yorku.ca/SCS/Gallery).

19. yy.‘da Florence Nightingale tıbba olan katkılarının yanında, bilginin görsel sunumu
konusunda da önemli çalışmalar yapmıştır. Nightingale, hemşirelik hizmeti döneminde tıbbi bakım
ve halk sağlığı konusundaki bilgilerin derlenmesi, incelenmesi ve rapor edilmesinde veri
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grafiklerini kullanmıştır. 1856’da Kırım Savaşı’nda ordudaki ölüm sebepleri hakkında topladığı
istatistiksel bilgileri aktarmak için, 1801'de William Playfair'in geliştirdiği pasta çizelgeyi
geliştirerek kutupsal alan çizelgesini yaratmıştır. Nightingale, 1856’da yaptığı ‘Ordudaki Ölüm
Sebepleri Çizelgesi’nde mavi alanlar bulaşıcı hastalık, kırmızı alanlar yaralanma, siyah alanlar ise
diğer nedenle ölen asker miktarını ifade etmektedir (bkz. Görüntü 6).

Görüntü 6: Florence Nightingale’ın 1856’da hazırladığı ‘Ordudaki Ölüm Sebepleri Çizgesi’
(https://www.highcharts.com/blog/post/166-nightingale-s-diagram/).

İnfografik tarihçesinde bir diğer önemli çalışma da 1788 tarihinde yapılan köle ticaretine
ilişkin çalışmadır (bkz. Görüntü 7). Köleleştirilmiş yüzlerce Afrikalının gemilere nasıl
sıkıştırıldığını tasvir eden çalışma, köle ticaretinin insanlık dışılığını gözler önüne sermiştir. O
dönemlerde kölelikle ilgili yapılan konuşma ve yazıların hepsinden çok daha etkili olan, insanları
derinden etkileyen bu çalışma infografiklerin ikna edici ve yönlendirci gücüne dair iyi bir örnektir
(Conway, 2012).

Görüntü 7: Thomas Clarkson’un ‘İnsan Türlerinde Kölelik ve Ticaret üzerine Yazısı’ndaki Köle Ticareti ile ilgili
bilgi grafiği, 1786 (https://bit.ly/2G9a1sZ).

İlerleyen süreç içinde bilginin görselleştirilmesine yönelik yapılan çalışmalar arasında,
1859’da Dr. John Snow’un Londra’daki kolera salgına yönelik hazırladığı kroki sayılabilir.
1859’da Doktor John Snow Londra’daki kolera salgını sonucunda meydana gelen ölümlerin
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nedenlerini belirlemek amacıyla Londra kentini haritalamıştır (bkz. Görüntü 8). Snow, yerel
sakinlerle konuşarak topladığı verilerle bir kroki hazırlamıştır. Hazırladığı kroki, Broad sokağında
bulunan su pompası çevresinde, enfeksiyonların bir örüntüsü olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Görüntü 8: John Snow tarafından hazırlanan, Broad Sokağı’nın ortasındaki su pompası ve yakınlarındaki ölümleri
gösteren kroki, 1859 (http://www.york.ac.uk/depts/maths/histstat/snow_map.htm).

Yine 19. yy’da Charles Joseph Minard veri görselleştirme açısından yenilikçi pek çok bilgi
grafiği yapmıştır. Özellikle, Minard’ın ‘1812 Napoleon’un Rusya Seferi’ (bkz. Görüntü 9) adlı
bilgi grafiği veri görselleştirme tarihinde önemli çalışmalardan biridir. Minard’ın 1869’da yaptığı
bu grafikte, pek çok değişken bilgi iki boyutlu yüzey üzerinde başarıyla çözümlenmiştir.
Napoleon’un ordusunun 1812’deki Rus Seferindeki kayıplarını tasvir eden haritadaki kalın bant,
Moskova’ya doğru yürüyen ordunun boyutunu göstermektedir. İnce, siyah bant ise -30 derecelere
varan dondurucu kış koşullarında ordunun Moskova’dan dönüşünü göstermektedir. Bu ince siyah
çizgi aynı zamanda ısı ve zaman ölçeğine bağlıdır.

Görüntü 9: Charles Joseph Minard’ın ‘1812 Napoleon’un Rusya Seferi’ adlı bilgi grafiği, 1862
(http://www.edwardtufte.com/tufte/posters#cyclogram).

Dmitri Mendeleev’in 1869’da tasarladığı ‘Periyodik Tablo’ bilim dünyası açısından çok
önemli bir çalışma olmasının yanında bilgiyi sunuş şekli bakımından da bir veri görselleştirme
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örneğidir. Mendeleev, bu çalışmasında, elementlerin, artan atom ağırlıklarına göre dizildiklerinde,
özelliklerinin de periyodik olarak değiştiğini temel alan periyodik yasayı geliştirmiştir.
Mendeleeev'in tasarladığı periyodik tablo o güne kadar tek başına incelenmiş kimyasal
bağlantıların pek çoğunun birlikte ve bir bütün olarak görülmesini sağlamıştır. Periyodik Tablo’ya
görsel tasarım açısından bakıldığında, yoğun bilgi parçalarını tek bir yapı içinde başarıyla sunarak
bilgi iletmede etkili olduğu söylenebilir.
Bilgilendirme Tasarımı tarihçesinde Otto Neurath’ın ‘kelimesiz bir dünya dili’ oluşturmaya
yönelik çalışması ISOTYPE önemli bir kilometre taşıdır. Otto Neurath grafik tasarımcı Gerd Arntz
ile 4000 kadar piktogram tasarlamıştır. Isotype, “istatistiksel bilgiyi resimli araçlar arasından
birleştirmenin, yapılandırmanın ve yaymanın bir metodudur” (Walker, 2012, s.345). Bu grafik dilin
en önemli özelliği kültürler ve diller arasındaki sınırları kaldırarak, herhangi bir dil bilmeye gerek
duyulmadan kolaylıkla iletişim kurmayı sağlayabilmesidir (bkz. Görüntü 10).

Görüntü 10: Otto Neurath ve Gerd Arntz’ın ISOTYPE projesinden örnekler.
(https://www.aiga.org/neurath-bliss-and-the-language-of-the-pictogram)

Bir teknik ressam olan Henry C. Beck’in 1933’de tasarladığı ‘Londra Metro Hattı’ haritası
bilgilendirme tasarımı’nın önemli dönüm noktalarından biridir (bkz. Görüntü 11). Metro
haritasının ilk hali kentin coğrafi verilerine uyarak ölçekli bir kent haritası üzerine, yine ölçekli
olarak yerleştirilmiş renkli hat çizgilerinden oluşmaktadır. Henry C. Beck elektrik devrelerinin
görünümünden esinlenerek haritada her hattı 90 ya da 45 derecelik açılarda yerleştirmiştir. Beck,
haritasında gereksiz coğrafi öğelere yer vermemiştir ve yeryüzü haritasından aldığı tek veri Thames
Nehri’dir. Haritada kentin coğrafi yapısı ve hatların ölçekli uzunlukları dikkate alınmamıştır.
Böylece, Thames Nehri ve her durağın isminin okunabildiği farklı renk kodları atanan hatlardan
oluşan sade bir harita ortaya çıkmıştır. Henry Beck’in harita çalışmasındaki prensip halen daha
dünyadaki tüm metro haritalarında kullanılmaktadır.
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Görüntü 11: Henry C. Beck’in 1933 yılında tasarladığı Londra Metro Hattı Haritası
(http://homepage.ntlworld.com/clive.billson/tubemaps/1933.html).

1920’ler bilgilendirme tasarımının kapsamına giren sergileme tasarımı alanında önemli
gelişmelerin gerçekleştiği yıllardır. 19 yy’da endüstri devrimiyle birlikte başlayan dünya fuarları
sergileme tasarımının yeni bakış açıları kazanmasına neden olmuştur. El Lissitzky’nin 1928’de
‘Sovyet Pavyonu’ için yaptığı tasarım, sergileme tasarımı alanında önemli bir çalışmadır (bkz.
Görüntü 12).

Görüntü 12: El Lissitzky’nin 1928’de yaptığı ‘Sovyet Pavyonu’ için sergileme tasarımı.
(http://en.allexperts.com/e/e/el/el_lissitzky.htm).

1. Dünya Savaşı sonrasında, Otto Neurath’ın çalışma yaşamı, sağlık ve eğitim konusunda
hazırladığı piktogramlar bu alanda bir ilk olma özelliğini taşmaktadır. Piktogramların daha geniş
kitlelere ulaşması ise 1948 Londra Olimpiyatları sayesinde olmuştur. 1964 Tokyo
Olimpiyatlarıyla, farklı dil ve kültürdeki tüm insanların rahatça anlayabildiği piktogramlar,
olimpiyatların ayrılmaz parçası olmuştur. Olimpiyatlarda, piktogramlar farklı ülkelerden ve farklı
kültürlerden gelmiş pek çok izleyiciyi spor alanlarına ve kamusal servislere yönlendiren ve
herkesin rahatlıkla anladığı ortak bir dil niteliğinde kullanılır.
1930’lardan itibaren veri görselleştirmelerin basın yayın organlarında kullanılmaya
başlaması bu grafiklerin kitleler tarafından bilinirliğini ve okunurluğunu artırmıştır. Bu döneme
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gazete ve dergilerde endüstriyel, ekonomik, politik, sosyal, bilimsel, askeri vb. gibi pek çok konuya
ilişkin makaleler, içeriklerine göre veri görselleştirme ve infografik uygulamalarıyla beraber
sunulmuştur. Bu basılı yayınlardaki uygulamalara Bauhaus profesörü Herbert Bayer’in ‘Fortune’
dergisi için yaptığı infografik çalışamaları örnek olarak verilebilir (bkz. Görüntü 13). Bayer’in,
Container Corporation of America (CCA) için 1953’de tasarladığı World Geographic Atlas’daki
infografikleri de oldukça dikkat çekicidir (bkz. Görüntü 14).

Görüntü 13: Herbert Bayer’in Fortune Dergisi’nin ‘Race
for Metals’ konulu makale için tasarladığı bilgi grafiği.
(http://www.citrinitas.com/history_of_viscom/images/mo
dernism/).

Görüntü 14: World Geographic Atlas,
Herbert
Bayer,1953.(http://www.davidrumsey.com/bl
og/2012/3/28/timeline-maps).

1970’lerde The Sunday Times için Peter Sullivan’ın yaptığı infografikler yayın tasarımı
açısından öncü niteliktedir. 1977’den itibaren önemli gazete ve dergilerde infografikler yapmaya
başlayan Nigel Holmes uygulama çalışmaları gerekse alan hakkında yazdığı kitaplar, makaleler ve
konferanslarıyla alanın profesyonelleşmesini sağlayan önemli aktörlerden biridir (bkz. Görüntü
15).

Görüntü 15: Medical Care Expenditures Time, 1979. (http://designarchives.aiga.org)
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Bilginin görselleştirilmesi hakkında 7 kitabı bulunan Edward Tufte veri ve istatistiksel
görselleştirmelerde bir otorite olarak kabul edilmektedir. Günümüzün önde gelen bilgilendirme
tasarımı teorisyenlerinden biri olan Tufte alanın kimliğini kazanmasına önemli katkılarda
bulunmuştur. Bilgilendirme tasarımı tarihçesinde söz edilmesi gereken en önemli isimlerden biri
de Richard Saul Wurman’dır. Bilgi Mimarisi kavramı ilk defa 1976 yılında Wurman tarafından
kullanılmıştır. Wurman, bilgi mimarisini, karmaşık bilgi yığınlarını basitleştirerek sunma becerisi
ve
üslup
yerine
anlamaya
önem
vermek
olarak
tanımlamaktadır
(http://gmk.org.tr/publications/dedi-ki). Bilgilendirme tasarımı ile bilgi mimarisi farklı kavramlar
olmakla birlikte birbirleriyle etkileşim halindedir. Grafik tasarım, tipografi, dilbilim, psikoloji,
ergonomi, teknoloji gibi pek çok alandan faydalanan bilgilendirme tasarımı bilgi mimarisinden de
destek almaktadır. Bu nedenle Richard Saul Wurman’ın geliştirdiği bilgi mimarisi kavramı
bilgilendirme tasarımının ayrı bir uzmanlık alanı haline gelme sürecinde etkili olmuştur.
Hayatın her alanında karşılaşılan ve çeşitli ürünlerle görsel iletişim tasarımı içinde varlığını
hep sürdüren ve onunla beraber gelişen bilgilendirme tasarımının ayrı bir alan olarak tanımlanmaya
başlaması 1990’lı yıllarda olmuştur. Hızla gelişen teknolojinin günlük hayata getirdiği yenilikler,
bilginin tasarımına daha fazla önem verilmesi gerekliliğini doğurmuştur. Bu gereklilik içinde
görsel iletişim tasarımının da içinde bulunduğu pek çok farklı alanla etkileşim halinde olan
bilgilendirme tasarımı giderek daha fazla önem kazanmıştır. Alanla ilgili çalışmalar sürdürenleri
bir araya getirmek adına açılan dernekler teorik alt yapı üzerine çalışmalar yürütmüştür.
Uluslararası Bilgilendirme Tasarımı Derneği (IIID), Çevresel Grafik Tasarım Derneği (SEGD) ve
Amerikan Grafik Sanatlar Enstitüsü (AIGA) gibi kuruluşlar tarafından düzenlenen sempozyum ve
konferanslar, alanın ilkeleri, kapsamı ve nitelik sorunları gibi konular üzerine yoğunlaşılmasını
sağlayarak, teorik açıdan alanı beslemiştir.

13.3. Bilgilendirme Tasarımı Alanları
Bilgilendirme tasarımı uygulamaları alanları arasında net ayrımlar bulunmamaktadır.
Örneğin ayrı bir başlık altında ele alınan veri görselleştirme bir infografik içinde veya bir sergileme
tasarımında yer alabilir. Yönlendirme tasarımı alanında ele alınacak olan piktogramlar
infografiklerde de kullanılabilmektedir. Yine ayrı bir başlık altında ele alınan haritalar bir
infografikte, yönlendirme tasarımında veya sergileme tasarımında yer alabilir. Bu anlamda
bilgilendirme tasarımı, katmanlı ve karmaşık veri yada bilgileri görsel olarak sistemli bir yapıda
sunma amacını taşıyan bütüncül yapılardır.

13.3.1. İnfografikler
Teknolojik gelişmeler ve toplumsal dönüşümler sebebiyle artık daha karmaşık bir dünyada,
daha fazla bilgi trafiği içindeyiz. Bu nedenle, günümüz dünyasında insanlar infografiklere daha
çok ihtiyaç duymaktadır. İnfografiklerde belli bir konuyla ilgili veriler, bilgiler ve süreçler görsel
olarak hikayeleştirilerek sunulur. İnfografiklerde içeriğe göre illüstrasyon, tipografi, fotoğraf,
harita ve veri görselleştirme gibi çeşitli öğeler beraber kullanılabilir.
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Karmaşık bilginin açıklıkla anlatılmasına gereksinim duyulan her mecrada infografikler
kullanılabilir. Örneğin, gazetelerde bir kazanın gerçekleşme süreci, dergilerde eski bir medeniyetin
günlük yaşam mekanları, televizyonda seçim sonuçları infografiklerle görselleştirilebilir
Bilgi grafikleri bilimsel alanlarda da kullanılmaktadır. Tıbbi ve astronomik konular gibi
çıplak gözle görülemeyen, fotoğrafı çekilemeyen yerlerin veya süreçlerin görselleştirilmesinde
bilgi grafikleri kullanılmaktadır. En fazla bilgi grafiği kullanan yayınlardan olan National
Geographic için yapılan ‘Uzay Görevleri’ adlı bilgi grafiği son 50 yılda gerçekleştirilen 200 uzay
görevinin uçuş rotalarını göstermektedir (bkz. Görüntü 16).

Görüntü 16: National Geographic Dergisi için tasarlanan ‘Uzay Görevleri’ adlı bilgi grafiği.
(http://books.nationalgeographic.com/map/map-day/).

Kapsamlı bilgileri düz yazıyla vermektense görselleştirerek infografiklerle sunmak çok
daha etkili ve dikkat çekici olmaktadır. Bilginin çekici ve cazip biçimde sunulması kullanıcıların
bilgiyi okuma ve kullanma oranlarını etkilemektedir. İnfografiklerin izleyicide bir değişiklik
yaratması beklenir. Bu, kimi zaman izleyiciyi belli bir fikre ikna etme, kimi zaman algısını
yönlendirme, kimi zaman da doğrudan harekete geçirmeye yöneliktir. Bilgileri görsel bir biçime
dönüştürmek başka türlü görünür olamayan örüntüleri ortaya çıkarmaya yardım etmektedir.
Emerson’a göre (2008, s.11) de, verileri bir çizelge veya grafikte yeniden sunmak daha geniş
eğilimleri, belirli demografikler, coğrafyalar veya zaman aralıkları etrafındaki beklenmedik
kümelenmeleri ortaya çıkarabilir.
1940’lardan itibaren dünyanın önde gelen gazete ve dergilerinde anlaşılırlığı artırmak,
okuyucunun konuyu kısa zamanda kavramasını sağlamak amacıyla kullanılan infografikler, yıllar
geçtikçe basın yayın organlarının vazgeçilmez unsurları olmuştur. Günümüzde karmaşık ekonomik
veriler, yeni teknolojik gelişmeler, hava durumu, seçim sonuçları gibi farklı pek çok alana dair
haber içerikleri infografikler olmadan düşünülemez durumdadır (bkz. Görüntü 17). İnfografikler
artık sadece gazetelerde değil her yerdedir. Günlük hayatta nerelerde infografiklerle
karşılaştığımıza pek çok örnek verilebilir. Bunlar arasında kullanım kılavuzları, turistik şehir
haritaları, yıllık faaliyet raporları, kiosklar, telefon uygulamaları, gazete, dergi, televizyon ve
internet sayılabilir.
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Görüntü 17: Tübitak, Bilim ve Teknik Dergisi, Tasarımcı: Erhan Balıkçı, s.560, 2014.
(http://www.bilimteknik.tubitak.gov.tr/sites/default/files/posterler/gobekli_tepe_poster.pdf).

13.3.2. Veri Görselleştirme
Sayısal veri ve matematiksel değerlerin görselleştirilmesine yarayan öğelere genel olarak
‘veri grafikleri’ denilmektedir. Veri görselleştirme, sayısal değerlerin grafikler, tablolar,
çizelgelerle görselleştirilmesi ve ham verilerin görsel olarak anlamlı bilgilere dönüştürülmesi
olarak tanımlanmaktadır (bkz. Görüntü 18). Bu anlamda, veri görselleştirmelerin en önemli
özelliği, ölçülebilir istatistiksel verilere dayanan açık bilgiler içermesidir. Veri görselleştirme,
şematik formlarla soyutlanmış verilerin görsel sunumudur (Friendly, 2008, s.2). Veri
görselleştirmenin temel amacı grafik yöntemler kullanarak bilgiyi daha açık ve etkin bir şekilde
iletebilmektir. “Veriler görsel formlarla sunulursa insan beyni örüntüleri ve ilişkileri daha iyi
tanımlayabilir ve kavrayabilir. Grafikler, verileri keşfetmemize ve başka hiçbir yöntemle
sağlanamayacak örüntüleri gözlemleyebilmemize olanak tanır” (Cleveland, 1994, s.5). Bugün
kullandığımız çubuk grafik, sütun grafik, pasta ve halka grafik gibi formlar ilk olarak 1786’da
William Playfair tarafından yaratılmıştır. Veri grafiklerinin 18. yüzyıldan beri kullanılıyor olması
nedeniyle insanlar bu grafiklere alışkınlardır ve kolay anlayabilirler. Veri görselleştirmeleri, düz
bir yazı içerisinde verildiğinde anlaşılırlığı çok zor olan sayısal değerleri birbirleriyle kıyaslayarak
sunar.
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Görüntü 18: Visual Models for Data Visualization, Stefania Guerra.
(https://www.behance.net/gallery/4078769/Visual-Models-for-Data-Visualization).

Veri görselleştirme uygulamaları sıklıkla infografiklerle karıştırılır. Her ikisi de çok
katmanlı bilgileri sistemli olarak sunma amacını taşısa da farklı uygulama alanlarını ifade eden
terimlerdir. Infografikler belli bir konu veya süreci görsel olarak hikayeleştirerek sunarlar.
İnfografikler ele aldığı konuya bağlı olarak illüstrasyon, yazı, harita, fotoğraf ve veri grafikleri gibi
çeşitli öğeler içerebilir. Bu anlamda veri görselleştirmeler tek başlarına bir infografik değillerdir.
Daha çok infografikler içinde kullanılan güçlü araçlardan biridir. İnfografiklerin ele aldığı konu
sayısal verilerin sunumunu gerektiriyorsa tasarımcı veri görselleştirmeyi kullanabilir.
Veri görselleştirmeleri infografiklerde kullanılan en güçlü yapılardan biridir. İnfografiğin
inandırıcılığını ve ikna ediciliğini doğrudan etkiler çünkü sayısal verilere dayanan net ve objektif
bilgi sunmaktadır. Bu noktada veri görselleştirmelerin istatistik ve veri analizi alanlarının araştırma
ve çalışma kapsamına da girdiğini belirtmek gerekir. Görsel iletişim tasarımcısı veri
görselleştirmelerinde vurgulamak ve dikkat çekmek istediği noktaları boyut, renk veya doku gibi
tasarım öğelerini kullanarak veriyi dramatize edebilir. Tasarımcılar, hazır grafik türlerini, sadece
görüntüleri açısından değil aynı zamanda işlevleri açısından da tasarımlarının içeriğine göre
dönüştürerek grafik çeşitliliğine katkıda bulunmaktadır. ‘The Infographic History of the World’
kitabının yazarı Valentina D'Efilippo’nun The Kantar Information is Beautiful Awards’da ödül
alan çalışması 20 yy’daki savaşlar nedeniyle meydana gelen 95 milyon kayıbı son derece dramatik
bir görsel dil ile sunmaktadır (bkz. Görüntü 19).
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Görüntü 19: Valentina D'Efilippo, 2013.
(http://www.informationisbeautifulawards.com/2013-winners/).

13.3.3. Haritalar
Bilgilendirme Tasarımı kapsamına giren haritalar, belirli bir alanda yoğun ve katmanlı
bilgiyi görselleştirir. Bu anlamda, coğrafi haritalar bilgilendirme tasarımının alanına
girmemektedir. Örneğin ‘fiziki dünya haritası’ alan dışı kalırken, ‘Londra Metro Haritası’
bilgilendirme tasarımı kapsamı içindedir (bkz. Görüntü 11).
Henry Beck’in 1933’de tasarladığı Londra Metro Haritası bilgilendime tasarımı
kapsamındaki önemli haritalandırma çalışmalarından biridir. Beck haritada, metro hatlarını coğrafi
koşullardan bağımsız olarak, 90 ve 45 derecelik açılarla yerleştirerek, ayrıntılardan arındırmıştır.
Böylece, kullanıcıların gereksinim duymayacağı veriler elenerek hem yalın bir tasarım
oluşturulmuş, hem de daha anlaşılır ve işlevsel bir harita elde edilmiştir. Daha sonra tasarlanan
bütün metro haritaları da Beck’in haritasının kullanışlı sistemi temel alınarak hazırlanmıştır.
Haritalar infografiklerde, yönlendirme sistemlerinde veya sergileme tasarımında yardımcı unsur
olarak kullanılabilirler.

13.3.4. Çevresel Grafik Tasarım
Çevresel grafik tasarım; doğal ve yapılandırılmış çevrede yönlendirme, bilgi verme,
tanımlama, tercüme etme ve mekan duygusunu arttırma gibi işlevleri olan iletişim sistemlerinin
içerdiği grafik öğelerin planlanması, tasarlanması ve sunumudur (Ballast, 1998, s.107). Çevresel
grafik tasarım temelde bilgilendirme tasarımında olduğu gibi karmaşık ve düzensiz olan bilgiyi
planlı ve anlaşılabilir biçime dönüştürme amacını taşımaktadır. Önemli amaçlarından biri insan ve
mekan arasındaki bağı kuran deneyimler yaratmaktır. Bu nedenle, görsel iletişim, mimari, iç
mimari ve endüstriyel tasarım pek çok farklı disiplinle kesişim noktaları bulunan ortak bir çalışma
alanıdır.
Günümüzde yerleşik ve güçlü bir geleneğe sahip olan çevresel grafik tasarım, yönlendirici
ve eğitici profesyonel bir kuruluşa da sahiptir. Çevresel Grafik Tasarım Kuruluşu (Society of
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Environmental Graphic Design - SEGD) çevresel grafik tasarım alanında toplumun daha bilinçli
olmasını ve profesyonel gelişimin sağlanmasını amaçlayan, her sene düzenlediği yarışma ile
nitelikli yönlendirme ve işaretleme sistemleri, sergileme tasarımları, haritalandırma, perakende
mekanlar, spor etkinlikleri ve yerleşke tasarımı gibi uygulamaları seçen aktif uluslararası bir
kuruluştur.
Bilgilendirme tasarımının kapsamındaki çevresel grafik tasarım kendi içinde çeşitli alt
başlıkları olan geniş ve disiplinler arası bir alandır. Çevresel Grafik Tasarım Kuruluşu’nun yaptığı
sınıflandırmaya göre çevresel grafiklerin, uyum (oryantasyon), bilgilendirme, yönlendirme,
tanımlama, yönerge ve dekor olmak üzere altı işlevi vardır. Bu işlevler şu şekilde açıklanabilir
(Machado, 1994, s.6):
●
●
●
●
●
●

Uyum sağlama (oryantasyon) amaçlı çevresel grafikler, zaman ve mekan ile ilişkili olarak
kişinin çevreye uyumunu sağlar: Haritalar, mimari referans noktaları ve sınır taşları.
Bilgilendirme amaçlı çevresel grafikler, durumlar, haberler ve varılacak yerle ilgili bilgi
verir: Rehber sistemler, afişler, panolar.
Yönlendirme amaçlı olan çevresel grafikler, kişiyi varılacak yere yönlendirir:
Yönlendirme sistemleri.
Tanımlama amaçlı olanlar, varılacak yeri doğrulamak için kullanılır: Sokak numaraları,
kapı yazıları, bina isimleri.
Yönerge amaçlı çevresel grafikler, kuralları ve yasakları belirtir: Uyarı ve güvenlik
işaretleri, trafik işaretleri, acil çıkış işaretleri.
Dekor amaçlı olan çevresel grafikler ise çevreyi güzelleştirmek için kullanılır: Bayraklar,
duvar resimleri vb. gibi (Machado, 1994, s.6).

Çevresel grafik tasarım kendi içinde çeşitli alt başlıkları olan geniş bir alandır. İşlev ve
içeriksel açıdan çevresel grafik tasarım iç ve dış mekanlarda yönlendirme, bilgilendirme,
tanımlama, kimliklendirme ve deneyim tasarlama uygulamalarını kapsar. Yönlendirme ve
işaretleme sistemleri, haritalama, sergileme tasarımı, fuar, stand, etkinlik tasarımları, marka
mekanları ve perakende tasarım uygulamaları çevresel grafik tasarımın kapsamına girmektedir.

13.3.4.1. Yönlendirme ve İşaretleme Tasarımı

Yönlendirme tasarımı, açık ya da kapalı alanlarda kullanıcıların gidecekleri noktayı
bulabilmelerini amaçlayan bir bilgilendirme tasarımı alanıdır. Yönlendirme tasarımı, kullanıcıyı
belli bir yöne doğru yönlendirme amaçlı görsel tasarımlardan oluşmaktadır. İşaretleme tasarımı ise
kullanıcıya vardığı noktayı gösteren görsel işaretlerdir .Bu işaretler, o yerin bir adını ve işlevini
belirten imlerdir. Kapı yazıları, kat numaraları, bina isimleri vb. gibi tamamı işaretleme tasarımının
kapsamına girmektedir. “Yönlendirme ve işaretleme tasarımı, ana girişlerde, yol ağızlarında, varış
ve çıkış noktalarında, yaya ya da araç trafiğine, tipografi, semboller ve oklar gibi grafik unsurları
birleştirerek yön verir” (Gibson, 2009, s.50).
Açık ya da kapalı alanlarda, yönlendirme ve işaretleme tasarımlarının çevre ile uyum içinde
olması önemlidir. Yönlendirme sistemleri, bulundukları çevrenin bir parçası olabilmeli ve çevrenin
nitelikleri ile bütünleşebilmelidir. Bunanla birlikte, yönlendirme ve işaretleme tasarımı mekanda
fark edilebilecek kadar dikkat çekmelidir. “Bilgi insanların ilgisini uyanık tutacak şekilde
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yapılandırılmalı ki insanların algıları açık kalsın” (Mijksenaar, 2008, s.204). Tasarımların, hızlı ve
kolay yönlendirme amacına dayanan, açık, sade ve akılda kalıcı olmasına dikkat edilmelidir.
Havalimanları ve karayolları yönlendirme ve işaretleme tasarımına en çok gereksinim
duyulan alanlardandır. Havalimanlarındaki yönlendirme tasarımları, farklı uluslardan, farklı dil ve
kültüre sahip pek çok insanın hızla hedefleri noktalara ulaşabilmelerini amaçlamaktadır. Bülent
Erkmen ve Aykut Köksal, İstanbul’un cadde ve sokak tabelalarını içeren kent içi yönlendirme ve
işaretleme sistemini yeniden tasarlamıştır (bkz. Görüntü 20). Tüm İstanbul’da kullanılan
yönlendirme ve işaretleme tasarımı yönlendirme tabelalarını ve bina, sokak işaretlemelerini
içermektedir. Projede kentin bilgi veren öğelerinin hem İstanbul’a özgü bir tipolojiye sahip olması
hem de yerel farklarına göre birbirinden ayrışarak bölgelere göre özelleşebilmesi hedeflenmiştir.
Tabelaların hepsinde zemin rengi kırmızı kullanılarak tabelaların bir bütünün parçası olması
sağlanırken tabelaların alt kısmında bulunan semt isimlerinin arka fonunda her semte özgü farklı
bir renk kullanılarak bölgenin ayırt edilmesi sağlanmıştır tabelaların kente kimlik verici bir öğe
olarak değerlendirilmesi sağlanmaktadır (Göker, 2007). Bu kapsamlı sistemin tasarımcılarından
Aykut Köksal ilçeleri birbirinden ayıran renk tonlarının belirlenmesinde komşuluk ilişkisinin esas
alındığını ve tüm ilçeleri içeren 10 ayrı renk belirlendiğini söylemiştir.

Görüntü 20: İstanbul yönlendirme ve işaretleme sistemi, 2007.
(http://tr.dexigner.com/tasarim_haberleri/istanbulu-tabeladan-okumak.html).

Piktogramlar:
Çevresel grafik tasarım bağlamında piktogramlar özellikle büyük ve karmaşık
mekanlardaki yönlendirme ve işaretleme sistemlerinde kullanılmaktadır. Piktogramlar,
havalimanı, tren istasyonu, otogar, alışveriş merkezi, iş merkezi, müze, otel, hastane vb. gibi pek
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çok kamusal mekanda insanları yönlendirmek ve bilgilendirmek amacıyla kullanılır. Bu nedenle,
piktogramların farklı insan kitleleri tarafından rahatlıkla anlaşılabilir olması oldukça önemlidir.

13.3.4.2. Sergileme Tasarımı

İletişim kuran çevreler olarak tanımlanan sergileme tasarımında, içeriğe bağlı olarak
aktarılmak istenen bilgi, düşünce ve kavramların ışığında, yönlendiren, eğiten ve estetik beğeniye
hitap eden ortamlar yaratmak amaçlanmaktadır (Lorenc, Skolnick & Berger, 2007, s.8). Sergileme
tasarımı, sergilenen nesneler, metinler, fotoğraflar, renk, ışıklandırma ve diğer mekan öğeleri ile
bir hikaye yaratmaya çalışır. Sergileme tasarımında ziyaretçilere bir deneyim yaşatmak hedeflenir.
Sergilenen nesneleri destekleyecek ve onlar hakkında bilgilendirmeyi yapacak her unsur
kullanılabilir. Harita, veri görselleştirme ve infografikler sergileme tasarımlarında sık kullanılan
unsurlardır.
19 yy’da endüstri devrimiyle birlikte başlayan EXPO (dünya fuarları), sergileme tasarımı
ile ilgili yeni bakış açıları kazanılmasını sağlamıştır. EXPO’ların amacı ülkelerin kültür, tarih ve
sahip oldukları varlıkların ortaya konmasıdır. Dünya fuarlarında her ülkenin ayrı pavyonu vardır.
Pavyon, bir fuarda ürünleri bağımsız sergileme yeridir (www.tdk.gov.tr). Bu dünya fuarlarında, 19.
yy sonları, 20. yy. başlarında günümüz sergileme tasarımlarının öncüleri olan, konunun ruhunu
yansıtmaya yönelik tematik sergileme uygulamaları bulunmaktadır. El Lissitzky’nin 1928’de
Sovyet Pavyonu için yaptığı tasarım, sergileme tasarımı alanında önemli bir çalışmadır (bkz.
Görüntü 21). Bir dizi fotomontajdan oluşan tasarım, izleyicinin deneyimlemesine olanak verecek
şekilde hareketli hazırlanmıştır. EXPO’lar halen daha ülke tanıtımı ve imajı için önemli etkinlikler
olduğu için her ülke sergileme tasarımını yapması için başarılı mimar ve tasarımcıları
görevlendirir.

Görüntü 21: El Lissitzky’nin ‘Sovyet Pavyonu, 1928. (http://en.allexperts.com/e/e/el/el_lissitzky.htm).

Sergileme tasarımı, serginin türüne göre şekillenmelidir. Serginin içeriği, izleyiciye
aktarılmak istediği bilgi ve yaşatılmak istenen duyguya göre kavramı (konsepti) belirlenmelidir.
2006’da Yapı Kredi Vedat Nedim Tör Müzesi’nde gerçekleştirilen ‘Topraktan Sonsuzluğa
Çatalhöyük Sergisi’ buna örnek olarak verilebilir (bkz. Görüntü 22). Sergileme tasarımı Sadık
Karamustafa ve Ayşe Karamustafa tarafından hazırlanan sergi izleyiciye dönemin atmosferini
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yaşatmakta ve konunun içine çekerek bilgilendirmektedir. İnsanoğlunun şehirleşme sürecine dair
ipuçları sunan Topraktan Sonsuzluğa Çatalhöyük Sergisi’nde sembolizm, ritüeller ve sanat,
dönemin günlük hayatı içinde anlatılmaya çalışılmıştır. Bu nedenle, sergide Çatalhöyük evi
düzenlemeleri yapılmıştır. Böylece sergilenen eserler zaman ve mekanından koparılmış nesneler
olmaktan çıkarılıp, yaratıldıkları ortam ve dönem izleyiciye yaşatılmaya çalışılmıştır.

Görüntü 22: ‘Topraktan Sonsuzluğa Çatalhöyük Sergisi’nden görüntüler.
(http://www.yapi.com.tr/Etkinlikler/her-seyden-once-catalhoyuk-vardi_45895.html).

13.4. Bilgilendirme Tasarımı Uygulama Ortamları
Bilgilendirme tasarımı uygulamaları durağan, hareketli veya etkileşimli olarak farklı
ortamlarda yer alabilir. İnfografik, veri görselleştirme ve haritaların uygulanacağı ortam, projenin
kendisine, gereksinimlerine ve hedef kitleye göre belirlenmektedir. Çevresel grafik tasarımında
basılı bilgilendirme tasarımı uygulamalarının yanında hareketli veya etkileşimli unsurlar
kullanılabilir.

13.4.1. Durağan Ortamlar
Durağan ortamlar, herhangi bir etkileşim ve hareket içermeyen ortamlardır. Durağan
ortamların içine, gazete, dergi, afiş gibi her türlü basılı ürün girmektedir. Bilgilendirme
tasarımlarının durağan hallerinde kişi izleyici konumundadır. Basılı ortamlarda yayınlanan
bilgilendirme tasarımlarına önemli gazete ve dergilerde infografik ve veri görselleştirme
çalışmaları yapan Nicholas Feltron’un Kişisel Yıllık Raporları örnek olarak verilebilir (bkz.
Görüntü 23).
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Görüntü 23: Nicholas Feltron’un 2009 Kişisel Yıllık Raporu’ndan karşılıklı iki sayfa görüntüsü.

Bu tür durağan çalışmalar sadece basılı olarak değil ekranda da yer alabilir. İnternette
herhangi bir hareket ve etkileşimlilik özelliği barındırmayan durağan bilgilendirme tasarımı
uygulamaları kullanılabilir. İnternette bulunan durağan bilgilendirme tasarımı çalışmaları
çoğunlukla kaydırmalı infografiklerden oluşur. İnternetteki durağan infografikler ekran yapısından
dolayı çoğunlukla dikey formatta tasarlanmaktadır. Böylece kullanıcı siteyi aşağı doğru kaydırarak
infografiği yukarıdan aşağıya doğru inceleyebilmektedir. Fakat bu durum her seferinde
infografiğin sadece belli bir bölümünün görülebilmesine neden olmaktadır. Örneğin ‘Görsel bir
dünyada yaşıyoruz’ adlı durağan çalışma web sayfasını kaydırarak görülebilen infografiklerdendir
(bkz. Görüntü 24). Bu tür infografikler uzun ince boyutları nedeniyle basılı olarak kullanışlı
değildir. Bu anlamda bilgilendirme tasarımı çalışmaları yer aldığı ortamın gerekliliklerine göre
tasarlanır.
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Görüntü 24: ‘Görsel bir dünyada yaşıyoruz’ adlı infografik.
https://www.ethos3.com/works/visual-world/

13.4.2. Hareketli Ortamlar
Hareketli ortamlar daha fazla ilgi çekerek, bilgi iletişimini daha kolay hale getirebilirler.
İçeriği bir akışa yayarak sunan hareketli bilgilendirme tasarımları tek veya az kareyle ifade
edilemeyen süreçleri aktarmak için daha uygundur. Bilgilendirme tasarımlarında hareket
çalışmanın sadece belirli bir yerindeki basit animasyonlardan, baştan sona video formatındaki
infografiklere kadar çeşitlilik gösterebilir. Örneğin, araba motorunun nasıl çalıştığını gösteren
infografikte yazılar durağan halde dururken pistonlar gif animasyon olarak yapılmıştır. İnfografikte
pistonlar sürekli bir döngüyle hareket eder (bkz. Görüntü 25). Gif animasyonlar dosya boyutu
olarak küçük olduğundan tüm farklı medya platformlarında rahatça yayınlanabilir.

Görüntü 25: Araba motorunun nasıl çalıştığını gösteren gif infografik.
(https://animagraffs.com/how-a-car-engine-works/)

Video ve animasyonla yapılan bilgilendirme tasarımı çalışmaları hareket ve ses içeren
yapılarıyla daha çekicidir. Örneğin, Territory Studio’nun BBC Knowledge için hazırladığı
hareketli infografik, DNA yapısını ve işlevini etkili bir görsellikle sesli olarak anlatmaktadır (bkz.
Görüntü 26).

Görüntü 26: BBC Knowledge Explainer DNA, Territory Studio, 2013 (http://vimeo.com/60747882).

Çevresel grafik tasarımlarda ise içeriğin gerekliliklerine göre hareketli infografik ve veri
görselleştirmeler kullanılabilir.
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13.4.3. Etkileşimli Ortamlar
Gerek sosyal medyada gerekse web sitelerinde etkileşimli bilgilendirme tasarımları
yaygınlık olarak kullanılmaktadır. Burada belirtilmesi gereken önemli nokta etkileşimli
bilgilendirme tasarımlarının sadece internet ortamında bulunmadığıdır. Etkileşimli bilgilendirme
tasarımları çevrim-dışı olarak bir yazılımın arayüzünde, bir telefon uygulamasında, dokunmatik
raket ekranlarda veya bir kioskun gösterge panelinde kullanılabilir.
Bilgilendirme tasarımlarının durağan ve hareketli hallerinde bilgi sabittir, izleyici etkileşimi
sadece görme ve duymayla sınırlıdır. Etkileşimli bilgilendirme tasarımlarında ise kullanıcı
etkileşimine açık çeşitli uygulamalar vardır. Durağan hallerinden çok fazla miktarda bilgiyi
taşıyabilen etkileşimli bilgilendirme tasarımlarının, etkileşime açık çeşitli uygulamalar
barındırması, kullanıcıyı bilginin içine daha çok çekmekte ve bilgiyle daha çok bağ kurmasını
sağlamaktadır. Kullanıcı, bilgiyi seçme, arama yapma, gösterilecek içeriği aktif olarak
şekillendirme gibi hangi bilginin ne zaman ve ne kadar ayrıntıyla görüntüleneceğini belirleyebilir.
Kullanıcı aradığı özel bilgiye ulaşabilmek için uygun yolları kendi belirler, bilgilendirme
tasarımının derinliklerine doğru ilerler ve bilgiyi kendisi keşfeder. İçeriği kendi istediği ve
belirlediği doğrultuda alabilen kullanıcı bilgilenme sürecinde çok daha hakim bir konumdadır.
Etkileşimli bilgilendirme tasarımlarının görsel üzerine gelince açılan pencereler (pop-up) gibi basit
uygulamalardan, otomatik olarak her saniye bilgileri güncellenen karmaşık yapılara sahip
olanlarına kadar çok farklı çeşitleri bulunmaktadır. Örneğin ‘Kepler’s Tally of Planets’ adlı
etkileşimli infografikte imleç ile yıldız sistemlerinin üzerine gelince yıldızın adı ve yörüngesindeki
gezegen sayısını içeren kısa bir açıklama görülmektedir (bkz. Görüntü 27).

Görüntü 27: Kepler’s Tally of Planets, New York Times.
(http://www.nytimes.com/interactive/science/space/keplers-tally-of-planets.html?_r=0).

‘Ülkelere göre Kadın Hakları’ adlı etkileşimli infografik ‘Kepler’s Tally of Planets’
örneğinden daha fazla etkileşimlilik özellikleri bulunan; ülkelere göre kadın haklarını çeşitli
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başlıklar altında inceleme olanağı sunan bir çalışmadır (bkz. Görüntü 28). Bu çalışmada kullanıcı
seçtiği bir ülkenin kadın haklarıyla ilgili altbaşlığını twitter’da paylaşabilmektedir. Bu tür
paylaşımların da çok boyutlu getirileri vardır. Aslında ilgili ülkenin kadın haklarına yaklaşımına
dikkat çekilmektedir, fakat bu bilgi bir infografik olarak paylaşıldığı için daha çok ilgi çekecek,
algılanması daha hızlı ve akılda kalıcılığı daha uzun olacaktır. Bir yandan infografiğin kaynağı olan
gazetenin dolaylı yoldan tanıtımı yapılacaktır. Diğer bir boyutu da sosyal medyada paylaşılan
şeylerin daha fazla kişiye erişebilmesi ve daha çabuk yayılabilmesidir. Ek olarak, bu örnekteki gibi
etkileşimli infografiklerde, kullanıcı içeriği istediği gibi filtreleyerek gereksiz bilgileri dışarıda
bırakabilmekte, amacına yönelik araştıma yapıp, bilgi setlerinin derinliklerine inebilmektedir.

Görüntü 28: Women's Rights Country by Country , The Guardian. (http://www.theguardian.com/globaldevelopment/ng-interactive/2014/feb/04/womens-rights-country-by-country-interactive).

Etkileşimli bilgilendirme tasarımı uygulamaları iç veya dış mekanlarda yönlendirme
sistemleri içinde de kullanılabilir. İstanbul metrosunda bulunan etkileşimli metro haritası buna
örnek olarak verilebilir (bkz. Görüntü 29).

Görüntü 29: İstanbul metrosunda bulunan etkileşimli metro haritası.
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İstenilen ekran boyutunda tasarlanabilen etkileşimli infografikler çok katmanlı büyük bilgi
yığınlarını taşıyabilir. Yine de ne kadar çok bilgi yığını içerirse içersin işlevselliğinden bir şey
kaybetmez. Bu nedenle sergileme tasarımlarında etkileşimli infografikler kullanılmaktadır. Avrupa
Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) tarafından gerçekleştirilen ‘Parçacıkların Gizemli Yolculuğu’
adlı sergide bilimsel keşif ve araştırmalar etkileşimli bilgilendirme simülasyonlarıyla sunulmuştur
(bkz. Görüntü 30).

Görüntü 30: ‘Parçacıkların Gizemli Yolculuğu’ sergi, 2017.
https://www.bilimma.com/cern-sergisi/
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Uygulamalar
Veri Görselleştime Çalışması:
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) gibi Türkiye ölçeğinde çeşitli alanlarda veri ve bilgilerin
derlenmesini, gerekli istatistiklerin üretilmesini sağlayan veri kaynaklarından faydalanarak bir veri
görselleştirme uygulaması yapınız. Uygulama çalışmasını aşağıdaki aşamalar doğrultusunda
yapınız:
1. TUİK websitesinde, Türkiye’ye ilişkin istatistiksel veriler, Nüfus, Demografi, Eğitim,
Kültür, Teknoloji ve Sağlık gibi başlıklar altında yayınlanmaktadır. İlgi alanınıza göre seçeceğiniz
alana dair verileri inceleyiniz.
2. Seçtiğiniz alana ilişkin verileri sunmak için hangi veri grafiğinin (çubuk grafik, halka
grafik, radar grafik, alan grafiği vb. gibi) daha uygun olabileceğini kaynaklardan araştırınız.
3. Veri görselleştirmesini hangi ortamda (durağan veya etkileşimli) sunacağınıza karar
veriniz. Tasarımınız veri görselleştirme için seçtiğiniz ortamın olanak ve kısıtlarına göre
şekilleneceği için baştan belirlenmesi önemlidir.
4. Elinizdeki verileri en anlaşılır biçimde sunabileceğini düşündüğünüz grafikleri eskizlerle
deneyiniz. Verileriniz için en işlevsel grafiği bulmaya odaklanınız.
5. Veri görselleştirmeniz için seçtiğiniz grafiğini standart biçimiyle kullanmak yerine
biçimsel olarak değiştirmeye çalışınız. Görsel iletişim tasarımcısı veri görselleştirmelerinde
vurgulamak ve dikkat çekmek istediği yerleri boyut, renk veya doku gibi tasarım öğelerini
kullanarak dönüştürebilir. Biçimsel olarak değiştirme aşamasında referansınız ele aldığınız
verilerin içeriği/konusu olmalıdır. Ayrıca, veri grafikleri sadece görüntüleri açısından değil aynı
zamanda işlevleri açısından da içeriğe/konuya uygun biçimde dönüştürülmelidir. Konuya/içeriğe
göre yeniden biçimlendiğiniz çalışmanın özgün olmasına dikkat ediniz.
6. Veri görselleştirmeyi tasarlarken kullanacağınız program durağan veya etkileşimli olarak
sunacağınız ortama göre değişiklik gösterir. Bu bakımdan çalışmanızı bilgisayarda yaparken
gerekirse program bilginizi geliştirmek için çaba harcayınız. Çalışmanızı sonuçlandırdıktan sonra
estetik nitelik ve işlevsellik bakımından yeterliliğini doğrulamak için küçük bir gruba test
uygulayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, karmaşık veri ve bilgi yığınlarını planlı ve anlaşılabilir biçimlere dönüştüren
bilgilendirme tasarımının modern dünyada önemli bir ihtiyacı karşıladığı öğrenilmiştir. Bilginin
tasarımında görsel iletişimin önemli bir rolü ile ilgili bilgi sahibi olunmuştur. Bilgilendirme
tasarımının ayrı bir uzmanlık alanı olarak tanımlanan yapıya ulaşması sürecinde geçirdiği evreler
hakkında bilgi sahibi olunmuştur. Bilgilendirme tasarımı kapsamına giren uygulama alanları;
İnfografikler, Veri Görselleştirme, Haritalar, Çevresel Grafik Tasarım, Yönlendirme ve İşaretleme
Tasarımı, Sergileme Tasarımı örnekler üzerinden incelenerek öğrenilmiştir. Bilgilendirme
tasarımının durağan, hareketli ve etkileşimli ortamlarda kullanımı hakkında bilgi sahibi
olunmuştur. Bölümde, uygulama çalışması olarak yapılan veri görselleştirme projesiyle tasarım
aşamaları deneyimlenmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi bilgilendirme tasarımının işlevleri arasında yer almaz?
a) Karmaşık bilgileri düzenlemek
b) İnsanları mekan içinde yönlendirmek
c) Çok katmanlı bilgileri taşımak
d) Afiş tasarımı özelliklerini taşımak
e) Bilgiyi görsel olarak sunmak
2) Aşağıdakilerden hangisi bilgilendirme tasarımının uygulama alanlarından değildir?
a) Sergileme tasarımı
b) Veri görselleştirme
c) Kitap kapağı tasarımı
d) İşaretleme tasarımı
e) Yönlendirme tasarımı
3) Aşağıdakilerden hangisi etkileşimli bilgilendirme tasarımının özellikleri arasında değildir?
a) Kullanıcı sadece izleyici konumundadır
b) Kullanıcı bilgiyi filtreleyebilir
c) Etkileşimli bilgilendirme tasarımları çevrim-dışı olabilir
d) Etkileşimli bilgilendirme tasarımlarıyla iç veya dış mekanlarda karşılaşılabilir
e) Kullanıcı, bilgiyi seçme, gösterilecek içeriği aktif olarak şekillendirme gibi olanaklara
sahiptir
4) Veri görselleştirmeye ilişkin verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Veri görselleştirmeler sayısal verileri görselleştirir
b) Veri görselleştirme ve infografik aynı anlama gelir
c) Veri görselleştirmeler ölçülebilir istatistiksel verilere dayanır
d) Veri görselleştirmelerinde sayısal değerler birbirleriyle kıyaslanarak sunulur
e) Veri görselleştirmeler dergilerde yer alabilir
5) Günümüzde halen kullanmakta olduğumuz çubuk grafik, sütun grafik, pasta ve halka grafik
gibi veri grafiği formları kimin tarafından tasarlanmıştır?
a) Richard Saul Wurman
b) Edvard Munch
c) Otto Neurath
d) John Snow
e) William Playfair
6) Aşağıdakilerden hangisi bilgilendirme tasarımı alanının kimliğini kazanmasına önemli
katkılarda bulunmuştur?
a) Henryk Tomaszewski
b) Tadeusz Trepkowski
c) Edward Tufte
d) David Hume
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e) Stanley Morrison
7) Aşağıdakilerden hangisi bilgilendirme tasarımı tarihçesinde önemli bir yere sahiptir
değildir?
a) Joseph Priestley
b) William Playfair
c) Charles Joseph Minard
d) Thomas Mann
e) Henry C. Beck
8) Sergileme Tasarımı alanına ilişkin verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Ziyaretçilere bir deneyim yaşatmak hedeflenir.
b) Estetik beğeniye hitap eden ortamlar yaratmak amaçlanır
c) Harita, veri görselleştirme ve infografikler sergileme tasarımlarında yer alabilir
d) Sergileme tasarımın kavramı izleyiciye aktarılmak istenen bilgi ve yaşatılmak istenen
duyguya göre şekillenir
e) Sergileme tasarımları sadece basılı ögeler içerir
9) Piktogramlara ilişkin verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Yönlendirme sistemlerinde kullanılabilir
b) Farklı dil konuşan herkes tarafından algılanabilmelidir
c) İnfografiklerde kullanılabilir
d) Sadece basılı alanlarda kullanılır
e) Havalimanlarında yer alabilir
10) Aşağıdakilerden hangisi Çevresel Grafik Tasarımın işlevleri arasında yer almaz?
a) Kentleşme
b) Bilgilendirme
c) Yönlendirme
d) Uyum sağlama (oryantasyon)
e) Dekor
Cevaplar
1) d, 2) c, 3) a, 4) b, 5) e, 6) c, 7) d, 8) e, 9) d, 10) a
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14. GRAFİK ARAYÜZ TASARIMI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
‘Grafik Arayüz Tasarımı” baş lıklı bu derste, öncelikle “grafik arayüz” ve “kullanılabilirlik”

kavramları ana hatlarıyla ele alınacak; arayüzün işlevi ve tasarım ögeleri incelenecektir. Grafik
Arayüzlerin tasarım süreci; arayüz tasarımının kullanıcı deneyimine katkısı ile kullanılabilirlik
üzerindeki etkilerini ölçme ve değerlendirmeye yönelik metodlar örnekler ile açıklanacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Grafik Arayüz nedir? Kullanım alanlarına örnek veriniz.

2. Grafik Arayüzleri oluşturan ögeler nelerdir?
3. Grafik Arayüzlerin tasarım süreci hangi aşamalardan oluşur?
4. Grafik Arayüz tasarlarken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
5. Kullanılabilirlik kavramını açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Grafik Arayüzlerin
Tarihçesi

Grafik arayüz ve kullanıcı
deneyimi ilişkisi tarihsel süreç
içinde incelenecektir.

Kazanım okuyarak ve araş tırarak
geliş tirilecektir.

Grafik Arayüz
Ögeleri

Grafik Arayüzleri oluşturan
ögeler ve tasarım özellikleri
incelenecektir.

Kazanım araş tırarak ve örnekler
incelenerek geliş tirilecektir.

Grafik Arayüz
Tasarım Aşamaları

Grafik Arayüzlerin tasarım
aşamaları örnekler ile
aktarılacaktır.

Kazanım uygulama yapılarak ve
örnekler incelenerek
geliştirilecektir.

Kullanılabilirlik

Kullanılabilirlik kavramı ve
ölçme-değerlendirme metodları Kazanım araştırmalar ile
öğretilecektir.
geliş tirilecektir.
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Anahtar Kavramlar
Grafik Arayüz (Guı), Görsel Metafor, Buton, Menü, Navigasyon Ögeleri, İkon, Geribildirim,
Kullanılabilirlik, Kullanıcı Deneyimi, Kullanıcı Testi.
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Giriş
“Grafik arayüz tasarımı”, bilgisayar-insan etkileşimi, bilgi teknolojileri ve grafik tasarım
alanındaki bilgi birikimleri üzerine şekillenen disiplinlerarası bir tasarım alanıdır ve günümüzde
mobil cihazların kullanımının yaygınlaşmasıyla beraber, bu alanda kendini geliştirmiş arayüz
tasarımcılarına büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Bu dersin amacı, Grafik Arayüz Tasarımı hakkında
teorik bilgilerin temel düzeyde aktarılması ve arayüz tasarımında göz önünde bulundurulması
gerekenler ile tasarım kuralları hakkında öğrencilerin bilinçlenmelerinin sağlanmasıdır.
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14.1 Grafik Kullanıcı Arayüzü (Graphical User Interface / GUI) Nedir?

Grafik kullanıcı arayüzü, bilgisayar gibi bir ekran aracılığıyla kullanılan cihazlarda, sistem
ile kullanıcı arasındaki iletişimi mümkün kılan ögedir. “Kullanıcılar bir sistemi ya da uygulamayı
kullanmak ve işlemlerini gerçekleştirmek için grafik arayüz 1 ile etkileşime girerler.” (Stone, 2009;
4). Grafik arayüz; pencereler, ikonlar, menüler ve imleçler başta olmak üzere sistem ekranında
görülen tüm ögelerin toplamıdır. Komut satırlı arayüzlerin (command line interface / CLI) aksine
grafik arayüzler, kullanıcıları karmaşık komutları ezberlemekten ve klavye ile hatasız yazmaya
uğraşmaktan kurtarır.

14.1.1 Grafik Arayüzün Tarihçesi
1950’lerde üretilen bilgisayarlarda kullanıcılar ile bilgisayar arasındaki etkileşim delikli
kartlar yardımıyla sağlanırken; sonraki yıllarda bir ekran ve klavye yardımıyla komutların
girilmesine olanak tanıyan komut satırlı arayüzler sayesinde bilgisayarların kullanımı göreceli
olarak kolaylaşmıştır. Yine de, 1960’larda üretilen bu pahalı bilgisayarlar, bu alanda yetişmiş çok
az sayıda uzman tarafından kullanılabiliyor, komutların öğrenilmesi ve sisteme adapte olmak uzun
zaman alıyordu (Stone, 2009; 5).
1960’ların sonlarına doğru, bilgisayar-insan etkileşimini geliştirmek üzere çalışmalar
yapılmaya başlandı. Bu alanda çığır açan çalışmalar gerçekleştirenlerin başında Douglas Englebart
ve ekibi gelmektedir. Bu ekip, 9 Aralık 1968’de San Francisco’da düzenlenen bir konferansta,
sonradan modern bilgisayarların vazgeçilmez unsurları haline gelecek olan fare (mouse),
pencereler, grafikler ve dolaşım elemanları gibi birçok temel bileşeni ilk defa dünyaya sunmuştur.
Ancak, ekran ve arayüz tasarımda grafik çağın habercisi, 1973’te piyasaya çıkan Xerox’un
Star isimli bilgisayarı olmuştur. Xerox Star’ın baş tasarımcılarından David Canfield Smith,
insanların kolaylıkla kullanabilmesi için bilgisayarların belli kalıplara uyması gerektiğini
farketmiştir. Dini ikonalardan etkilenen tasarımcı, bilgisayar objelerinin de aynı şekilde anlamlı
olmasını istemiştir. Bu nedenle herkesin tanıdığı ofis eşyalarını bilgisayar ikonlarına dönüştürerek
masaüstü metaforunu yaratmıştır. Smith aynı zamanda, günümüz yazılımların temel komutları olan
“sil”, “kopyala”, “taşı”, “geri al”, gibi birçok komutu da yazılım dünyasına kazandırmıştır (The
Centre for Computing History).
1980’lerin ortasında Apple’ın piyasaya sürdüğü Lisa ve Macintosh modelleri ile grafik
arayüz tasarımı çağı tam olarak başlamıştır. Grafik arayüze sahip sistemler büyük bir hızla, önceki
otuz yıla hakim olan metin temelli sistemlerin yerini almıştır. Sonunda Microsoft da Windows ile
bu resme dahil olunca, grafik arayüzlü sistemler en yaygın kullanılan sistemler haline geldiler. Bu
sistemlerin en belirgin özelliği, nesne ve eylemlerin bilindik nesnelerle gösterilmesi biçiminde
gerçekleşen görsel metaforlar 2 olmuştur.” (Karapınar, 2010; 67).
“Teknoloji, insanların çevrelerini yeni biçimlerde modellemelerine ve yeni düşünme
Türkçe’de çoğu zaman, “grafik kullanıcı arayüzü” (graphical user interface) yerine
“grafik arayüz” terimi kullanılmaktadır.
2
Metafor, bilinmeyen bir nesne ya da kavramı, gerçekte onunla ilgisi olmayan ama iyi
bilinen bir başkasıyla betimlemek olarak tanımlanabilir.
1
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biçimleri için temeller yaratmalarına da olanak tanır.” (Burnett, 2007; 151) Grafik arayüzler de, biz
farkına bile varmadan bazı imgelerin anlamlarını değiştirmiş ve dolayısıyla düşünme biçimimize
etki etmiştir. Artık hepimiz ikonlara kaynaklık eden nesnelerin asıl işlevlerini göz ardı ediyor;
bulmak istediğimiz bilgileri “büyüteç” ile arıyor, bilgisayarımızın güvenliğini “asma kilit” ile
sağlıyoruz (Karapınar, 2010; 69).

Resim 1: IBM’in 1964 yılında ürettiği 029 modeli delikli kartlar ile çalışıyordu.

Resim 2: 1981 yılında üretilen Xerox Star 8010, grafik arayüz kullanılan ilk ticari bilgisayardır.

Resim 3: Apple Lisa 2 modeli 1983 yılında piyasaya sürüldü.
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Resim 4: 1985 yılında üsretilen Windows 1.0 versiyonu ile grafik arayüzlerin kullanımı yaygınlaştı.

14.1.2. Grafik Arayüz Tasarımının Amacı
Grafik arayüz tasarımının amacı; fiziksel ve bilişsel kapasitesi, deneyimi ve bilgi birikimi
ne düzeyde olursa olsun tüm kullanıcıların kolay öğrenip, kolay kullanabileceği sistemler
oluşturmaktır. İyi bir arayüz kullanıcı ile sistem arasında kolay, doğal ve hoşnutluk yaratan bir
etkileşim gerçekleşmesini sağlar. İyi bir arayüz sayesinde kullanıcı, bilgisayar kullanmakta
olduğunu unutup, yapmak istediği işe odaklanır.
Arayüzler tasarlanırken, kullanıcıların profili doğru tespit edilmeli, onların ihtiyaç, beğeni
ve beklentileri göz önünde bulundurularak tasarım şekillendirilmelidir. Tüm tasarım kararları
tasarıcıların bilinçli tercihleri sonucu alınmış olmalıdır. İyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için,
tasarımı temel unsurlarına ayırmak, farklı perspektiflerden bakmak ve verilen tüm kararların
sonuçlarından emin olmak gerekir.
“İyi tasarlanmış bir arayüz, kullanıcıların sıkça kullandığı bölümlerin farkedilip, bu arayüz
elemanlarının kullanım ve erişiminin en kolay hale getirilmesi ile ortaya çıkar. Ama bu,
kullanıcıların sayfa üzerinde en sık tıkladığı butonu en büyük yapmanın bütün arayüz problemlerini
çözeceği anlamına gelmez.” (Garrett, 2002; 121)
14.2. Grafik Arayüzü Oluşturan Ögeler
Grafik arayüzleri oluşturan ögeler dört temel başlık altında toplanabilir: Pencereler, Menü
ve butonlar, form ögeleri ve ikonlar.

Resim 5-6: Pencereler (solda) ve menü ve butonlar (sağda) arayüzleri oluşturan temel ögelerdir.
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14.2.1. Pencereler (Windows)
Pencereler, grafik arayüzlerin ekran üzerinde en geniş alanı kaplayan ögeleridir. Mesaj
kutuları, paneller ya da anaekranlar halinde karşımıza çıkabilirler. Ekranda daha az yer
kaplamaları için, aktif olmayan pencerelerin sekmeler halinde düzenlenmeleri tasarımcılar
tarafından sıklıkla başvurulan bir çözümdür.

14.2.2. Menü ve Butonlar
Menü ve butonlar kullanıcıların en fazla etkileşimde bulunduğu grafik arayüz ögeleridir.
Snowberry, Parkinson ve Sisson, menülerdeki farklı düzenleme stillerini test eden bir araştırma
yapmışlardır. Bu araştırma sonucunda sütunlar halinde düzenlenen menülerde, satırlar halinde
düzenlenenlere göre daha hızlı arama yapıldığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca menüdeki gruplar
arasında boşluk bırakılması, aranan öğelerin boşluk bırakılmayan menülere göre daha hızlı
bulunmasını sağlamaktadır. (Zaphiris, 2002)

14.2.3. Form Ögeleri
Radyo butonlar, seçim kutucukları (check boxes), liste ve metin kutuları ve sürgüler gibi
kullanıcının veri girebilmesine imkan tanıyan ögelerdir. Grafik arayüzlerde yaygın biçimde
kullanılmaktadırlar.

Resim 7: Form ögelerinin birarada kullanıldığı bir örnek.

14.2.4. İkonlar
“Grafik sembol” ve “ikon” kavramları Uluslararası Standart Organizasyonu (ISO)
tarafından aşağıdaki şekilde tanımlanır:
“Grafik sembol: Dilden bağımsız olarak bilgi iletmekte kullanılan, belirli bir anlamı olan görsel
olarak algılanabilir şekil.
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İkon: Ekran ve monitör üzerinde kullanılan grafik sembol.” (ISO, 2004)
Görsel iletişimin en katıksız hali olan semboller, kelimelerden çok daha eskidir. İyi
tasarlanmış, belirgin sembollerin kelimeler karşısında önemli üstünlükleri vardır. Bunlardan en
önemlisi, dünya üzerinde konuşulan 5800 dil ve lehçenin sebep olduğu kültürel sınırların
aşılmasına yardımcı olabilmeleridir. Ayrıca, öğrenilmeleri hızlı ve kolaydır. Daha küçük alanlara
sığabildikleri için, görme güçlüğü çeken kişilerin ihtiyaçlarına daha uygundur. Anlamları yazıya
oranla daha hızlı kavranabildiğinden güvenlik işaretlerinde özellikle semboller kullanılmaktadır.
Tüm bu avantajları sebebi ile grafik sembollerin, tüketici ürünleri ve profesyonel ürünler üzerinde
kullanımı gittikçe yaygınlaşmaktadır. (Karapınar, 2014; 63)
Ancak, grafik sembollerin yukarıda bahsedilen avantajları yalnızca sembolün temsil ettiği
kavramın iyi anlaşılması ve en az detayla, somut bir biçimde temsil edilmesi ile mümkün
olmaktadır. “Güvenli, etkili ve konforlu kullanım için sembollerin mümkün olduğunca tanınabilir
olması gerekir.” (Dumitrescu, 2011; 43)
Genelde, kullanıcının anadilinde yazılmış, fonksiyonu tanımlayan bir metnin, bir grafik
sembolden daha anlaşılır ve güvenilir olduğu bilinmektedir. (Feng, 2008; 1) Buna karşılık, “basit,
kolay ayırt edilen biçim ve renkler, ya da ikisinin kombinasyonları, yazılı kelimeden çok daha hızlı
biçimde beyinde anlamlandırılır.” (Dreyfuss, 1984; 20) Dolayısıyla, eğer yeterince alan varsa,
metin ve sembolleri birarada kullanmak en iyisidir. Kısıtlı alanlarda, ikonun üzerine gelindiğinde
belirecek metinler eklemek iyi olur.
Dreyfus grafik sembolleri üç farklı tür olarak tanımlar:

1. Betimleyici Semboller: İmge temellidirler. “Mümkün olduğunca bu tür sembollerin
kullanımına çalışılmalıdır. Çünkü anlaşılmaları kültürel bağlama daha az bağımlıdır.” (Korpi,
2010; 358) Grafik betimlemenin, nesne ile olan benzerliğini en üst seviyeye çıkarabilmek ve bir
başka nesne ile karıştırılmasını önlemek için, tasarımda nesnenin karakteristik öğeleri kullanılmalı,
benzer başka nesnelerin özellikleri göz önünde
bulundurularak bunlardan uzak durulmalıdır.

2. Soyut Semboller: Kavram temellidirler. Mesaj, temel grafik öğelere indirgenir. “Bu
sembollerin bazıları ilk başlarda betimleyici semboller olarak ortaya çıkmışsa da zaman içinde
tasarımları yalınlaşmış ve sonunda sembolik işaretlere dönüşmüşlerdir.” (Dreyfuss, 1984:20) Soyut
semboller, anlamları hakkında önceden bilgi sahibi olmayan kişilere bir şey hatırlatmazlar.

3. “Keyfi Semboller: Öğrenme gerektiren, icat edilmiş sembollerdir.” (Dreyfuss, 1984; 20)
(örneğin: Radyasyon sembolü.) Ancak her durumda, kültürel altyapı, kişinin bir sembolü
anlamlandırmasına etki edebilir. Kültürden bağımsız semboller tasarlamak zordur çünkü bireylerin
karmaşık kültürel altyapıları sembolün yorumunu bir çok şekilde etkiler.
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Yeni grafik sembollerin ortaya çıkması kullanıcıları tekrar tekrar öğrenmeye zorlar. Bu
nedenle uygun standart semboller bulunabildiği sürece tamamen yeni tasarlanmış sembollerin
kullanılmasından kaçınılmalıdır.

Yeni ikonlar yaratılırken, tasarım sürecinde, aşağıdaki unsurların göz önünde bulundurulması
büyük önem taşır:
- İkonun anlamı kolaylıkla anlaşılabilmelidir. Diğerleriyle karışmayacak biçimde ayırt edilebilir
olmalıdır. Açıklanma gerektirmemeli ya da en azından hatırlanması kolay olmalıdır.
- Rahat görülebilmeleri için sembol tasarlanırken ekran çözünürlüğü ve piksel olarak kaplayacağı
alan hesaba katılmalıdır.
- Kolay algılanabilmelidir. Bu nedenle detaylarından mümkün olduğunca arındırılmalıdır.
- Aynı arayüz üzerinde bulunan ikonlar birbiri ile tutarlı bir görsel anlatım diline sahip olmalıdır.
- İkonların iki boyutlu çizimlerden oluşması tercih edilmelidir. Perspektif görünüşler algılamayı
güçleştirecektir.
- Yeterli alan olduğu takdirde, ikonlar yazılı tanımlamalar ile birlikte kullanılmalıdır. (Karapınar,
2014; 66)

14.3. Grafik Arayüz Tasarımının Temel Kuralları
Bilgisayar ve mobil cihazlar üreten büyük teknoloji firmaları ve insan-bilgisayar etkileşimi
(human-computer interaction) konusunda çalışmalar yapan kuruluşlar, grafik arayüz tasarımının
genel kurallarını belirleyerek “tasarım kılavuzları” (design guidelines) adı altında toplamaktadırlar.
Bu kılavuzlarda öne çıkan kurallar ile arayüz tasarlarken göz önünde bulundurulması gereken temel
grafik tasarım kuralları aşağıda kısaca özetlenmektedir.
Grafik arayüz çeşitli ögelerin birleşmesiyle oluşur. Bütünü anlayabilmek için bu ögeler
arasındaki ilişkiye bakmak gerekir. Grafik arayüz tasarımında dört temel tasarım kuralı vardır:
Sadelik, Yapı, Tutarlılık ve Tolerans. (Stone, 2009)

14.3.1. Sadelik
Grafik arayüzde sadelik için tasarımcılar tüm arayüz ögelerini kullanıcıya doğal görünecek biçimde

geliştirmelidirler. Bu
gerçekleştirilebilir.

amaçla,

karmaşık

işlemler

daha

basit

adımlara

indirgenerek

Arayüzlerin yalnızca işleyiş biçimi değil, görsel tasarımı da mümkün olduğunca sade
olmalı, görüntü kalabalığından kaçınılmalıdır. Tasarımda iki tür görüntü kalabalığı vardır: 1)
Ekrandaki her şeyin, dikkat çekmek için birbirleriyle yarışıyor görünmesi durumunda ortaya
çıkanlar, 2) Ekranın içeriğini bastıran arka planlardan kaynaklananlar. (Krug, 2000; 38)

328

14.3.2. Yapı
Grafik arayüz üzerindeki ögeler anlamlı ve kullanışlı biçimde düzenlenmelidir.
Kullanıcının birbiriyle alakalı olduğunu düşünebileceği bölümler ekran üzerinde birbirine yakın
yerleştirilmeli, ya da en azından görsel olarak belirgin biçimde ilişkilendirilmelidir. “Eşit statüdeki
öğeler arasında eşit oranda boşluk bırakılmalıdır. Örneğin, bir grup içindeki tüm butonlar eşit
aralıklarla dizilmelidir. Aynı şekilde tüm buton grupları da, aralarında eşit boşluklar bırakılarak net
bir şekilde birbirlerinden ayrılmalıdır.” (Badre, 2002; 154)

14.3.3. Tutarlılık
Tutarlılık, arayüz ögelerinin görünüm, yerleşim ve davranış bakımında bütünlük
göstermesidir. Bu sayede kolay öğrenilen ve kolay hatırlanan sistemlerin yaratılması mümkün olur.
Kullanıcılar arayüzün çalışma biçimine dair zihinsel bir model oluştururlar ve karşılarına ne tür
ekranların çıkacağı, arayüzün nasıl davranacağı konularında tahmin yürütürler. Bu tahminleri
gerçekleşmez ve arayüz umulmadık şekilde davranırsa kullanıcıların aklı karışacaktır. Bu durum,
kullanıcıların aşina oldukları benzer yazılımların arayüzleri ile tutarlı ögeler barındıran tasarımlar
yapılarak önlenebilir.

14.3.4. Tolerans
Arayüzler, kullanıcıların yapabileceği hatalar öngörülerek tasarlanmalıdır. Kullanıcı
hataları genellikle kötü tasarlanmış arayüzlerden kaynaklanır. Bunun dışında çevresel ve teknolojik
birçok etmen de hataya sebebiyet verebilir. Deneyim eksikliği, stres, gürültü ya da çalışma
arkadaşları arasındaki iletişimsizlik kullanıcı hatalarının başlıca nedenleridir.
İyi tasarlanmış bir arayüzhataların sayısını azaltmalı ve kullanıcıya geri dönüş imkanı
sağlamalıdır. Örneğin bazı arayüzler veri girişi sırasında kullanıcılara uygun yazım formatına dair
örnekler sunarak yol gösterir. Özellikle form ekranlarında tarih girilirken kullanıcılar çoğu zaman
gün, ay, yıl sıralaması konusunda sorun yaşamaktadır. Metin kutusunun yan tarafına yazılacak olan
bir tarih örneği ile hatalar kolaylıkla önlenebilir. Yazılı açıklamaların yanı sıra, geribildirimler 3 de
hataları azaltmaya yardımcı olmaktadır.

14.3.5. Tipografi
Font Seçimi:
Ekran çözünürlüğünün 72 ppi ile kısıtlı oluşu nedeniyle kağıt üzerinde mükemmel sonuç
veren bazı fontlar arayüzde kullanıldıklarında daha okunaksız olmaktadır. Yapılan çalışmalar,
ekran üzerinde serifsiz fontların serifsizlilere göre daha kolay okunduğunu göstermişti
Ayrıca ekranda yazı karakterleri küçüldükçe harfleri oluşturmak için kullanılabilecek olan
piksel sayıları da azalır. Yazı kalitesinin artması ancak harflerin büyüyüp ekranda daha fazla pikseli
Geribildirim (feedback): Kullanıcının bulunduğu durumun veya gerçekleştirdiği
eylemin sistem tarafından algılandığını kullanıcıya belirten bildirimlerdir. Görsel, işitsel
veya dokunsal yoldan iletilebilirler.
3
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kaplamaya başlaması ile mümkün olur. Bu da her zaman mümkün olamayacağından, düşük
çözünürlüklerde bile mümkün olduğunca iyi görünen fontlara ihtiyaç duyulur. Bu amaçla özel
olarak tasarlanan ve ekran üzerinde yüksek okunurluk sağlayan fontlara ‘ekran fontları’ denir.
Microsoft’un Verdana ve Georgia fontları ile Apple işletim sistemlerinin arayüzleri için
tasarlanmış olan San Francisco (kısaca SF) fontu bu tür fontlara örnektir. Ekran fontları, Arial ya
da Times New Roman gibi geleneksel fontlara tercih edilmelidir. (Garrett, 2002) Diğer fontlardan
farklı olarak ekran fontlarında, harf büyüklüğü değiştikçe harfin piksel yapısı da değişir. Bu sayede
et kalınlığı sadece bir piksel olan harfler bile okunaklılıklarını kaybetmezler.
Grafik arayüzde kullanılan font sayısını sınırlı tutmakta fayda vardır. Tasarımın tutarlı ve
bütün görünebilmesi için, mümkünse arayüz genelinde tek bir font ailesi kullanılmalıdır.
Metinlerin tamamı normal kalınlıkta yazılmalı, sadece vurgu yapılması gereken bölümlerde
yazı kalınlığı, rengi ya da büyüklüğü değiştirilmelidir. 4
Genellikle bir font ailesinde, italik, oblik veya altı çizili yazı karakterleri gibi seçenekler de
mevcuttur. Ancak, kullanıcıların büyük çoğunluğu için okuma güçlüğü yarattıkları için grafik
arayüzlerde bu font seçeneklerinin kullanılmaması önerilir. Özellikle ekran üzerinden okurken
italik metinler sık sık titriyormuş gibi algılanırken, altı çizili metinler bulanık görünebilir.

Resim 8: İtalik ve altı çizili metin örnekleri

Dizgi: Okumayı yavaşlattığı ve okuyucuya bağırır gibi bir his yarattığı için, metinlerin
tamamında majüskül harfler kullanılmamalıdır. Metin bloklarının minüskül-majüskül olarak
dizilmesi, okumayı büyük ölçüde kolaylaştıracak ve hızlandıracaktır.

Resim 9:

Tamamı majüskül dizilmiş metin örneği

Boşluklar: Arayüz tasarımında dikkat edilmesi gereken tipografik özelliklerden bir diğeri
de boşlukların bilinçli olarak düzenlenmesidir. Boşluklar; kenar, satır ve harf arası olmak üzere üç
Apple, Human Interface Guidelines, https://developer.apple.com/design/humaninterface-guidelines/macos/visual-design/typography/ Erişim: 30.11.2018

4
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altbaşlıkta incelenebilir.
a) Kenar boşluğu (marj):
b) Satır aralığı: Normal boşluk değerleriyle dizilen metinler ekranda fazla sıkışık gibi
algılanabilir. Bu nedenle, fontun varsayılan satır aralığı değerin yaklaşık 1,5 kat artırılması,
satırların takibini kolaylaştırıp, kullanıcıya konforlu bir okuma deneyimi sunacaktır.
c) Harf aralığı: Arayüzlerde harf aralıkları belirlenirken, yazının büyüklüğü dikkate
alınmalıdır. Ekran fontlarında varsayılan değerleri kullanmak yeterlidir ama bu iş için özel
tasarlanmış bir font kullanmıyorsanız, küçük puntolu yazılarda harflerin aralarının varsayılan
değerden fazla açılması ve büyük puntolu metinlerde harf aralıklarının azaltılması uygun olacaktır.

14.3.6. Renk
Ekran üzerinde renkler; kırmızı, mavi ve yeşil olmak üzere üç ana renkteki ışığın
toplanmasıyla meydana gelirler. Bu üç rengin çeşitli oranlarda biraraya gelmesi sonucu
milyonlarca renk elde edilebilir. Dolayısıyla, CMYK renk modunda basılan grafik ürünlerden
farklı olarak 5 , ekran üzerinde görüntülenmek üzere tasarlanan arayüz tasarımları RGB renk
modunda hazırlanmalıdır.
Bilinçli renk kullanımı arayüzün bütününün rahat algılanabilmesine yardım eder.
Kullanıcının ilk bakışta görmesi gereken bölümler belirlenerek işe başlanmalıdır. Ama, özellikle
yaşlı kullanıcılarda renk körlüğünün yaygın olduğu düşünülerek, vurgu yapma ve
belirginleştirmede sadece renge güvenilmemelidir. Grafik arayüzler önce siyah-beyaz olarak
tasarlanmalı, sonra vurgu yapılması gereken yerlere renkler eklenmelidir.
Görsel tasarımda kullanıcının dikkatini çekmek için öncelikli olarak kullanılan yöntem, kontrast
yaratmaktır. Birbirine çok yakın renkler renk paletinin etkisini azaltır. Kontrast olmayan bir tasarım
gri, özelliksiz ve dağınık görünür, kullanıcının odaklanmasını engeller. Renk, form ve büyüklük
bakımından kontrast ögelerin bilinçli şekilde kullanımı ise arayüzdeki farklı navigasyon elemanları
arasında ilişki kurulmasına ve arayüzün kolaylıkla anlaşılmasına yardım eder.
Etkili renk seçimleri yapmanın üç basit kuralı vardır:
1. Ön plan ve arka plan renkleri arasındaki parlaklık farkı oldukça arttırılmalıdır. Farklı türde ya
da farklı yoğunlukta bile olsalar, aynı parlaklıkta (tonda) renkler yan yana kullanılmamalıdır.
Kontrast arttıkça tasarımın algılanması kolaylaşacaktır.
2. Görme kaybı ya da renk körlüğü olan birçok kişi, renk çemberinde mavi-kırmızı arasında yer
alan renklerin parlaklık (ton) değerlerini daha düşük algılar. Bu nedenle, koyu renkler, renk
çemberinin alt yarısında (mavi-kırmızı arasında) kalan renklerden, açık renkler ise çemberin üst
yarısında (turuncu-mavi arasında) yer alan renklerden seçilmelidir. Ayrıca, ekrandaki küçük

Matbaada basılacak tasarımlar CMYK (cyan, magenta, sarı ve siyah) renk modunda
hazırlanır.
5
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boyutlu öğelerde mavi renk tercih edilmemelidir. Çünkü retinanın merkezinde mavi renk
görüntülenemez (Badre, 2002; 157).
3. Renk çemberinde birbirine yakın yer alan renkleri bir arada kullanmamaya dikkat etmek
gerekir. Bazı ögeleri sınıflandırmak etmek için renk kodları oluşturuluyorsa, kullanılan renklerin
tutarlı olması da sağlanmalıdır. Tüm arayüz genelinde aynı amaç için hep aynı renk
kullanılmalıdır. Örneğin; eğer bir yerde kırmızı, uyarı ve hata metinleri için kullanıldıysa, bütün
arayüzde bu renk yalnızca bu tür metinler için kullanılmalıdır.

Resim 10: Fon ve yazı renginin, tür, ton ve doygunluk bakımından etkili / etkisiz kullanımı

14.3.7. Animasyon
Grafik animasyonlar ekran üzerinde en çok ilgi çeken bölümlerdir. Bu nedenle bilinçli
kullanılmalıdırlar. Animasyonlar şu amaçlarla kullanılabilir: 1) Gerçekleşen eylemi göstermek için
(örnek; silinen dosyaların çöpe doğru uçması), 2) Kullanıcının dikkatini bellirli alanlara
yönlendirmek için (örnek: hata mesajı ile beraber kullanılan yanıp sönen uyarı sembolü), 3)
Sistemin çalıştığına dair ipucu veren görsel geribildirimler yaratmak için. (örnek; yükleme
işleminin devam ettiğini gösteren dönen ikonlar).

14.4

Grafik Arayüzlerin Tasarım Aşamaları

Kullanıcı merkezli bir arayüz tasarlamanın temel adımları şunlardır: 1) Hedef kitleyi
belirlemek ve onları kullanıcı sınıflarına ayırmak. 2) Uygulamanın kategorisini tanımlamak, 3)
İçeriği belirlemek ve düzenlemek 4) Görsel tasarımına karar vermek.
Arayüz tasarımına başlarken; “kullanıcıların bireysel ve grup olarak farklılıkları
değerlendirilmelidir. Bireysel farklılıklar, kişilik özellikleri ve yetiler gibi unsurları kapsarken;
grup farklılıkları, anadil ve kültürel faktörler gibi özellikleri içerir. Bu farklılıkları tespit etmek ve
baskın izleyici özelliklerini tanımlamak, arayüz tasarımı ve etkileşim stili için uygun dayanakların

oluşturulmasına imkan tanır.” (Badre, 2002; 69)

Tasarıma başlamadan önce benzer türdeki uygulamaların arayüzlerini incelemek faydalı
olacaktır. Böylelikle mevcut örneklerin tasarım açısından olumlu ve olumsuz yönleri tespit
edilebilir. Kullanıcıların önceki deneyimleri sonucunda oluşan beklentileri ve alışkanlıkları dikkate
alınır. Sonrasında, kağıt prototipler ile işe başlamak zaman kazandıracak ve maliyeti düşürecektir.
Kullanıcılar tasarımın her aşamasına dahil edilmelidir. Hedef kullanıcı kitlesini temsilen seçilen
beş kişilik kullanıcı grupları ile yapılacak testler, arayüz tasarımındaki ciddi hataların, projenin
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daha ilk aşamalarında tespit edilmesine ve giderilmesine yardımcı olur.

14.5

Kullanılabilirlik

Kullanılabilirlik, herhangi bir ürün ya da sistemin, ortalama ya da ortalamanın da altında
yeteneği ve deneyimi olan biri tarafından, ümitsizliğe kapılıp, hüsrana uğramadan
kullanılabileceğinden emin olmaktır. Bu ürün ya da sistem, bir savaş uçağı veya bir döner kapı
olabileceği gibi, bir grafik arayüz de olabilir.

14.5.1. Kullanılabilirliğin Tanımı
Kullanılabilirlik, bir ürün ya da sistemin “kullanım kolaylığı” ile ilgilidir. Uluslararası
Standardizasyon Kuruluşu (ISO), 9241-11 maddesinde kullanılabilirliği şöyle tanımlar: Kullanılabilirlik;
bir ürünü kullanan kullanıcıların belirli görevleri yerine getirirken, kullanım bağlamında elde ettikleri
etkililik, verimlilik ve memnuniyet derecesidir.
Etkililik, verimlilik ve memnuniyet bir ürün veya sistemin kullanılabilirliğini belirleyen
faktörlerdir. Etkililik, kullanıcıların yaptığı görevlerin tamlığı ve doğruluğu ile, verimlilik ise bu görevleri
yerine getirmek için harcadıkları kaynaklar ile ilgilidir. Bu kaynaklar kullanıcının zihinsel veya fiziksel
çabası olabileceği gibi, zaman veya başka kaynaklar da olabilir. Kullanıcı memnuniyeti ölçüsü ise,
kullanıcıların etkileşim içinde oldukları sistem hakkında verdikleri öznel cevaplardan elde edilir.
Kullanıcıların belirttiği görüş, tepki ve davranışlar derecelendirilmek suretiyle sayısallaştırılır. Bunun için
anket, görüşme ve gözlemlerden yararlanılır. (Bağış, 2003; 522)

14.5.2. Kullanılabilirliği Etkileyen Faktörler
Kullanılabilirlik konusunda dünyanın sayılı uzmanlarından olan Jakob Nielsen’e göre şu
beş kavram bir sistemin kullanılabilirliğini belirler: (Nielsen, 2000; 380)
- Öğrenilebilirlik
- Hatırlanabilirlik
- Kullanımda etkililik
- Kullanımda güvenilirlik
- Kullanıcı memnuniyeti
Bu tanıma göre, eğer kullanımı kolay öğreniliyor ve hatırlanıyorsa, doğru çalışacağı,
kullanıcıyı hedefine ulaştıracağı güvencesini veriyorsa ve sonuçta kullanıcı sistemden memnun
kalıyorsa, o arayüz kullanılabilirdir. Yine de bu tanım bazı yönlerden hala belirsiz görünüyor.
Örneğin, ileri düzey bir kullanıcı için kolay öğrenilebilir olan bir arayüz, acemi bir kullanıcı için
zor olabilir. Çünkü insanlar farklıdır; farklı yeteneklere ve farklı bilgi birikimine sahip olabilirler.
Bir kullanıcı için kolay olan diğeri için zor olabilir. Dolayısıyla kullanılabilir bir grafik arayüz
yaratmanın kesin bir formülü yoktur. Tüm kullanıcılar için geçerli ve her arayüzde
uygulanabilecek bir tasarım formülü olamayacağından, kullanım güçlüklerinin tespit edilebilmesi
için tasarımın belli aşamalarında çeşitli kullanılabilirlik testleri yapmakta fayda vardır.
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14.5.3. Kullanıcı Testleri
Kullanıcı testleri, sistemin kullanım zorluklarını anlamaya ve bunların üstesinden gelmeye
yardımcı olarak, kullanıcı deneyimini iyileştirir. Tasarım sürecinin farklı aşamalarında farklı
ölçme ve değerlendirme tekniklerine ihtiyaç duyulur. Örneğin, proje eskiz aşamasındayken, farklı
arayüz alternatiflerini gösteren kağıt prototipler hazırlayarak kullanıcıların görüşlerini almak
faydalı olacak; projenin daha ilk evrelerindeyken tasarımcılara ışık tutacaktır. Sonraki tasarım
aşamalarında da gönüllü kullanıcıların katılımıyla çeşitli testler gerçekleştirilir. Röportaj, anket
ve kullanım sırasında yapılan gözlem çalışmaları ile veriler toplanır ve kullanılabilirlik
değerlendirmeleri yapılır.
Kullanıcı testlerinde ölçülmesi gerekenler şunlardır:
Etkililik:
●
●
●
●
●

Görevi başarılı bir şekilde tamamlayan kullanıcıların yüzdesi
Belirli bir sürede tamamlanan görev sayısı
Kullanıcıların yaptıkları hata sayısı
Tamamlanan görevlerin ortalama doğruluğu
Hatalarla etkileşimde başarı oranı

Verimlilik:
●
●
●
●
●
●

Bir işi yapmak için geçen zaman
Birim zamanda tamamlanan işler
Yardım için kullanılan referans sayısı
Yardım kullanmada harcanan zaman
Çaba (Fiziksel/Zihinsel iş yükü)
Öğrenme süresi

Kullanıcı Memnuniyeti:
●
●
●
●

Kullanıcı memnuniyetinin derecelendirilmiş ölçüsü
Bir sistemi diğer alternatiflere tercih ettiğini söyleyen kullanıcıların oranı
Test esnasında sistem hakkında ifade edilen olumlu görüşlerin oranı
Şikayet sıklığı

Testler yapılıp veriler alındıktan sonra, ne tür değişikliklere ihtiyaç duyulduğunu belirlemek üzere
sonuçlar analiz edilir ve bu doğrultuda tasarımda değişiklikler yapılarak eksiklikler giderilir.
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Resim

Resim 11: Kağıt prototip örneği
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Uygulamalar
Mobil cihazlar üzerinde çalışacak bir “kişisel ajanda” uygulaması için grafik arayüz ögelerinin
tasarlanması.
Tasarım aşamaları:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ajanda uygulamasında ihtiyaç duyulabilecek ekranların tespiti,
Eskizlerin oluşturulması,
Ekran taslaklarının dijital ortamda oluşturulması,
Ekran ögelerinin tasarlanması (arkaplan, ikon, buton, menü, form ögeleri),
Görsel geribildirimlerin tasarlanması,
Arayüz ögelerinin uygun formatta kaydedilmesi.
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde öncelikle “grafik arayüz” kavramı açıklanmış, arayüz tasarımının tarihsel
gelişim süreci hakkında bilgi verilmiştir. Grafik arayüzün işlevi ve ögeleri incelenmiştir.
Grafik arayüzlerin tasarımında dikkat edilmesi gerekenler ile arayüz tasarımının kullanıcı
deneyimine ve kullanılabilirliğe etkisini ölçme yöntemleri kısaca aktarılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aş ağıdakilerden hangisi grafik arayüz ögelerindendir?
a) Buton
b) Menü
c) İkon
d) Pencere
e) Hepsi
2) Grafik Arayüze iliş kin aş ağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
a) Kullanıcılar tasarımın her aşamasına dahil edilmelidir.
b) Arayüz kesinlikle renkli tasarlanmalıdır.
c) İkonlar anlaşılır ve sade olmalıdır.
d) Öğrenilmesi ve hatırlanması kolay olmalıdır.
e) Arayüz ögeleri anlamlı ve kullanışlı bölümler halinde düzenlenmelidir.
3) Tipografiye iliş kin aş ağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
a) Baskıda iyi sonuç veren fontlar ekranda da rahat okunur.
b) Vurgulanmak istenilen metinler italik yazılır.
c) Serifsiz fontlar, serifli fontlara göre ekran üzerinde daha okunaklıdır.
d) Fontların varsayılan satır aralığı değerini değiştirmemek gerekir.
e) Tamamı büyük harf yazılan metinler daha kolay okunur.
4) Pencerelerin sekmeler halinde düzenlenmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kullanıcının dikkatini çekmek için
b) Pencerelerin açılmasını kolaylaştırmak için
c) Grafik arayüzü görsel açıdan zenginleştirmek için
d) Aktif olmayan pencerelerin ekranda fazla yer kaplamasını engellemek için
e) Kullanıcı deneyimini zenginleştirmek için
5) Kullanıcı testlerinde “etkililik” aşağıdakilerden hangisi ile ölçülmez?
a) Görevi başarılı bir şekilde tamamlayan kullanıcıların yüzdesi
b) Belirli bir sürede tamamlanan görev sayısı
c) Bir işi yapmak için geçen zaman
d) Kullanıcıların yaptıkları hata sayısı
e) Tamamlanan görevlerin ortalama doğruluğu

6) Grafik kullanıcı arayüzü, bir ………………….. aracılığıyla kullanılan cihazlarda kullanıcı ile
sistem arasındaki iletişimini mümkün kılar.
7) Canfield Smith herkesin tanıdığı ofis eşyalarını bilgisayar ikonlarına dönüştürerek
……………………………..................... yaratmıştır.
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8) …………………., grafik arayüzlerin ekran üzerinde en geniş alanı kaplayan ögeleridir.
9) Eşit statüdeki öğeler arasında ……………………….. boşluk bırakılmalıdır.
10) Arayüz tasarımına başlarken kullanıcıların ……………… ve …………… olarak farklılıkları
değerlendirilmelidir.

Cevaplar
1)e, 2)b, 3)c, 4)d , 5)c,
6) ekran, 7) masaüstü metaforu, 8) pencereler, 9) eşit oranda, 10) bireysel / grup.
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