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Güzel Sanatlar Eğitimi (Resim-ĠĢ Öğretmenliği) Anabilim Dalı 

Uygarlık tarihinin her döneminde Sanat Eğitimi, değiĢik yaklaĢımlarla ve aĢamalarla 

eğitim sürecindeki yerini almıĢtır ve halen de almaktadır. Türkiye‟de, Güzel Sanatlar 

ve Spor Liselerinde Resim Bölümünde öğrenci yetiĢtiren eğitim kurumlarına büyük 

görev düĢmektedir. Bu kurumlardan mezun olan öğrenciler belli sınavlardan geçtikten 

sonra branĢlarında Eğitim Fakültelerinin Resim-iĢ bölümlerine ve Güzel Sanatlar 

Fakültelerinin Sanat Eğitimi ile ilgili bölümlerine girme imkanı elde ederler.  

Bu araĢtırmanın amacı, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri resim bölümlerinde Grafik 

Tasarım dersine yönelik öğretmen ve öğrenci görüĢlerini belirli boyutlarıyla 

incelemek ve ortaya konan verilerle Grafik Tasarım dersi eğitiminin geliĢtirilmesine 

görüĢ ve önerilerle katkıda bulunmaktır.  

AraĢtırmanın örneklemini; Türkiye‟deki Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinden 5 okul 

oluĢturmaktadır. Çorum Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Samsun Ġlk Adım Güzel 

Sanatlar ve Spor Lisesi Trabzon Akçaabat Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Giresun 

HurĢit Bozbağ Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Tokat Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi 

olarak belirlenen beĢ okul dahilindedir. Nicel araĢtırma yöntemlerinden anket veri 

toplama aracı kullanılmıĢtır. 10 öğretmene, 3 bölümden oluĢan, kiĢisel ve programa 

iliĢkin toplam 20 soruluk anket, 98 öğrenciye 2 bölüm 13 sorudan oluĢan anket 

uygulaması yapılmıĢtır. Tarama modelindeki bu araĢtırmanın verileri Grafik Tasarım 
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dersi veren öğretmenler ve 11.sınıfta grafik dersi görmüĢ 12. sınıf öğrencilerine 

uygulanan anket formu ile toplanmıĢtır. 

Likert tipi ölçek ile hazırlanmıĢ anketle öğretmenlerin ve öğrencilerin Grafik Tasarım 

dersine iliĢkin görüĢleri saptanmıĢtır. AraĢtırmada elde edilen verilerin 

çözümlenmesinde istatistiksel teknik olarak frekans ve yüzdeler kullanılmıĢtır. Anket 

uygulaması, okullara gönderilmiĢ gerekli açıklamalar iletilerek ders öğretmenleri 

tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırmadan elde edilen sonuçlarla, Grafik Tasarım 

dersine iliĢkin öğretmen ve öğrenci görüĢleri belirlenmiĢ, öğretmenlerin Grafik 

Tasarım dersinin programındaki konuların sıralanıĢı, atölye ortamlarının 

iyileĢtirilmesi,  öğrencilerin Grafik Tasarım dersindeki çalıĢma titizliklerinden 

yakındıkları belirlenmiĢtir. Öğrencilerin Grafik Tasarım dersine olan yaklaĢımları 

incelendiğinde büyük çoğunluğunun dersi sevdikleri saptanmıĢtır Grafik Tasarım 

dersinde karĢılaĢılan güçlükler dersin gerektirdiği titizlik ve guaj boya 

uygulamalarıdır. Öğrencilerin hazır oluĢluk düzeylerinin  alt seviyede olması 

sebebiyle dersten soğudukları tespit edilmiĢtir. Grafik Tasarım dersinde 

öğrencilerimizin çalıĢtıkları atölyeler daha iĢlevsel olmalı, araç gereç eksiklikleri 

tamamlanmalı, kaynak ve doküman temini yapılmalıdır.  

Bu tezde Grafik Tasarım dersinin geliĢtirilmesine daha çok önemin verilmesi ve bu 

dersin programının daha iĢlevsel hale getirilmesi gerekliliği ortaya konmuĢtur.  

Anahtar kelimeler: 

Sanat eğitimi 

Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi 

Grafik Tasarım 
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ABSTRACT 

 THE TEACHER AND STUDENT IDEAS RELATED TO GRAPHIC DESIGN 

LECTURE AT FINE ARTS AND PHYSICAL EDUCATION HIGH SCHOOLS 

Kadir Rıfkı ÖZMEN 

January 2010 

Anadolu University 

Institute of Educational Sciences 

Department of Education of Art Sciences (Teaching Of Art) 

Consultant: Asist. Prof. Dr. H. Turgay ÜNALAN 

In everyperiod of civilization history, art education takes place in the period of 

education with different stage and approaches and it still takes place. In Türkiye, Fine 

Arts And Physical Education High Schools‟Art Departments which educate students 

have an important roles and a big duty. The students graduated from these schools 

have chances to enter faculties (Education Faculties and Fine Arsts Faculties) related 

to their branches after passing some specific exams. 

The aim of this research is to produce views of students and teachers related to 

graphic design lessons at Fine Arts And Physical Education High Schools‟ Art 

Departments by researching certain size and with the produced data was done to 

contribute with suggestions and views related to graphic design  education 

development. 

The examples of researh was formed by five schools from Fine Arts And Physical 

Education High Schools in Türkiye. A questionnaire formed from 13 questions and 

two parts was done to 98 students and totally 20 questions formed from 3 parts related 

to 15 personel programmes was done to 10 teachers at five schools (Çorum, 

Samsun,Trabzon, Giresun,Tokat Fine Arts And Physical Education High Schools). 

The data of this research, which is in browsing model, is collected by the forms of the 

questionnaire practised to the twelveth class who has taken graphic design lecture and 

practised to graphic design lecture teachers. 
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By the questionnaire made from likert type measure, teachers‟ and Students‟views 

related to graphic design lesson were determined. The frequency and percentage was 

used as the statistical technique to analyze the data obtained from the reserch. 

The questionnaire applications, were carried out by sending the necessary explanations 

to the schools by lecture teachers. The results obtained fom research with the opinions 

of teachers and students about the graphic design lecture were determined. It is seen 

that the teachers  don‟t like the sequence of the subject in the graphic design lecture 

and workshop physical conditions whereas the students don‟t like to expend too much 

care. When we examine the approach of the students it is realized that most of them 

like the graphical design lecture. The difficulties exposed in graphic design lecture are 

to expend to much care and guaj paint applications. Since the studensts level of 

preparetion to the lecture is too low they don‟t pay enough attention to the lecture. The 

workshop that is used by the students need to improve, provide necessary material and 

documents. 

In this reserch it is prooved that it necessary to give much importance to the graphic 

design lecture and to have a functional programme for this lecture.  

Keywords 

Art Education 

Fine Arts And Physical Education High Schools 

Graphıc desıgn 
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ÖNSÖZ 

Bu araĢtırmada, Güzel Sanatlar Eğitimi veren Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde; 

okutulan Grafik Tasarım derslerinin programlarına iliĢkin öğretmen ve öğrenci 

görüĢlerinin incelenip grafik tasarım dersi eğitiminin, yöntemlerinin, verimliliğe 

etkisini belirlemek amaçlanmıĢtır. Grafik Tasarım derslerinin amacına ulaĢabilmesi ve 

programın daha iyi iĢleyebilmesi ve Grafik Tasarım dersinin verimliliğinin artırılması 

için gerekli çalıĢmaların yapılarak, Grafik Tasarım dersi öğrencilerinin geliĢimi için 

sağlam bir tasarım eğitiminin verilmesine iliĢkin önerilerin dikkate alınması 

amaçlanmaktadır. Eğitimin bütün basamaklarında sanat eğitimine önem verilmelidir. 

YetiĢtirilecek bireyler arasında sanattan anlayan, sanatı seven, geliĢtiren ve uygulayan 

daha fazla bireyler yetiĢtirmelidir. Bu artıĢla geliĢme göstergesi ve çağdaĢlık daha 

kolay ulaĢılacak hedef olacaktır. Çünkü çağdaĢlığın ölçülerinden biride sanattır. Bu 

ölçüt bireyleri kiĢisel yetenekleri doğrultusunda ürün vermeye yöneltecektir. 

Bireylerin topluma sundukları sanat etkinlikleri kök saldıkça geleceğe yönelik 

atılımların artacağı bilinir. Toplumların varlığı ve saygınlığı yarattıklarına, 

sanatçılarına ve onların özgün ürünlerine de bağlıdır. AraĢtıran, yaratan, yorumlayan, 

estetik beğenileri geliĢmiĢ bireyler yetiĢtirmek ancak sanat eğitimine gerekli önemin 

verilmesiyle olanaklıdır. Grafik tasarım eğitimi; görünenin, anlamlı bir ifadeye 

dönüĢtürülebilmesini sağlamaktadır. Bu doğrultuda eğitim vermeyi hedefleyen 

ortaöğretim  kademesi içerisinde yer alan Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin amaçları, 

öğrencilerin; Güzel Sanatlar alanında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim-

öğretim görmelerini, özel yetenek gerektiren yüksek öğretim programlarına 

hazırlanmalarını,Yabancı dil öğrenmelerini, alanlarında araĢtırmacılığa yönelmelerini, 

yetenekleri doğrultusunda yorum ve uygulamalar yapabilen, yaratıcı ve üretken kiĢiler 

olarak yetiĢmelerini, millî ve milletler arası sanat eserlerini tanımalarını ve 

yorumlamalarını sağlamaktır. Yukarıda amaçları belirtilen Güzel Sanatlar ve Spor 

Liselerinin alan derslerinden olan Grafik Tasarım dersi de, yaratıcı yaklaĢımların en 

çok ihtiyaç duyulduğu bir alana hizmet etmektedir. Bu ders 11. ve 12. sınıflarda 

zorunlu alan dersi olarak bulunmaktadır. Özgün baskı resim çalıĢmalarından,reklam 

grafiğine ve iletiĢime kadar oldukça geniĢ bir konu yelpazesine sahiptir.  
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1. BÖLÜM  

GĠRĠġ 

1.1. Problem 

Grafik Tasarım dersi G. S. ve S. L.‟ lerinin 11. sınıflarında 2 ders saati ve 12. 

sınıflarında 3 ders saati olarak okutulmakta olan bir derstir. Grafik Tasarım dersi 

programı ve uygulanıĢı G. S. ve S. L.‟ lerinin genel ve özel amaçlarına paralel 

sürdürülmekle birlikte hızla geliĢen kent yaĢamı ve paralelinde globalleĢen her türlü 

ürünün benzer hızla tüketilmesi; televizyon, bilgisayar gibi iletiĢim araçları ile her gün 

yüzlerce görsel bombardımana maruz kalan bireyin, bu görsel yükleme altında 

çevresini doğru bir Ģekilde algılama ve anlamlandırma çabası her zaman yeterli 

olmayabilir. Ancak bu alanın tasarımcılarının, bu dili üst düzeyde biliyor olmaları 

gerekmektedir. Bu nedenle de Grafik alanının temel üreticileri bu alanı oluĢturmada 

kullanılan plastik ve estetik elemanların hakimi olmalı ve bu elemanlarla oluĢan yeni 

ürünlerin ileteceği yeni anlamlarında üreticileri olmalıdırlar. 

Ortaöğretim kurumlarının yalnızca üniversiteye öğrenci hazırlama bağlamında 

görülmemesi gerektiği bilinmeli; geleceğin insanının buralarda biçimlendirildiği ve 

gelecekteki yaĢantıya müdahaleleri anlamında bu algının ne kadar önemli olduğu kabul 

edilmelidir. Üstelik bu öğrencilerin geleceğin Görsel Sanatlar eğitimcileri ve üreticileri 

olacakları düĢünülürse, bu dersin önemi bir kat daha artmaktadır. Toplumsal değiĢim ve 

dönüĢümlerle Grafik Tasarım dersinin ilgisi bağlamında bu değiĢim ve dönüĢümleri 

hazırlıklı karĢılayabilmek ya da bu duruma müdahale edebilmek için Grafik Tasarım 

dersinin öğrenciler üzerinde etkisi ve önemi anlaĢılmalıdır.  

Bu tez Grafik Tasarım dersinin geliĢtirilmesi ve önemine iliĢkin görüĢ ve önerilerle 

katkıda bulunmak amacıyla yapılmıĢtır. 

 

1.2. Amaç 

Bu araĢtırmanın amacı, G. S. ve S. L. „leri resim bölümü, 11 ve 12. sınıf müfredatında 

yer alan Grafik Tasarım dersi programına yönelik öğretmen ve öğrenci görüĢlerini 

belirli boyutlarıyla inceleyip ortaya koymak ve ortaya konan verilerle Grafik Tasarım 

dersi eğitiminin geliĢtirilmesine görüĢ ve önerilerle katkıda bulunmaktır. 

AraĢtırmanının amacı doğrultusunda yanıtları aranan sorular Ģunlardır. 
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 G. S.ve S. L. „lerinde okutulan Grafik Tasarım dersi programına iliĢkin 

öğretmenlerin görüĢleri nelerdir? 

 Etkinlikler, atölye ve teknik malzeme gibi fiziksel durumları ile uygulanan 

eğitim yaklaĢımları açısından Grafik Tasarım eğitimi derslerinin öğretim 

süreçlerine iliĢkin öğrenci görüĢleri nelerdir? 

 Grafik Tasarım eğitimi veren öğretmenlerin tecrübe, yaklaĢım, beklenti ve ders 

süreci durumlarına yönelik öğrenci görüĢleri nelerdir? 

 Grafik Tasarım derslerinde karĢılaĢılan güçlükler ile aksaklıkların, Grafik 

Tasarım dersi üzerindeki etkisine iliĢkin öğrenci ve öğretmen görüĢleri nelerdir? 

 

1.3. AraĢtırmanın Önemi 

Bu araĢtırma G. S. ve S.L.‟lerinin resim bölümlerinde Grafik Tasarım dersinin genel 

durumunun belirli boyutlarının öğretmen ve öğrenci görüĢlerine dayalı olarak 

araĢtırılması, araĢtırma sonucunda elde edilecek sonuç ve öneriler doğrultusunda 

grafik tasarım dersinin geliĢtirilmesine katkı sağlayacağı düĢüncesi, bundan sonraki 

araĢtırmalarda kaynak oluĢturma açısından önem taĢımaktadır. Ayrıca bu çalıĢma için 

yapılan literatür taramasında bu konuda yapılan araĢtırmaların sınırlı olduğu 

görülmüĢ, bu anlamda araĢtırmanın literatüre katkı sağlayacağı umulmaktadır. 

 

1.4. Sınırlılıklar 

1. Bu araĢtırma Türkiye'de Grafik Tasarım dersi yapılan G.S.ve S.L.‟ lerinin resim 

bölümleri 11.- 12.sınıf ve bu bölümlerdeki Grafik Tasarım eğitimiyle, 

2.  5 G.S.ve S. L.‟lerinden görüĢleri alınan 10 Grafik Tasarım dersi öğretmeni ve 12. 

sınıf  düzeyinde 98 Grafik Tasarım öğrencisiyle, 

3.  2009/2010 eğitim öğretim yılı ile, 

4. Veri toplama açısından anket ve öğretmenlere yönelik kiĢisel, Grafik Tasarım dersi 

öğretim programına iliĢkin sorular ve dersle ilgili görüĢ ve önerilerin bulunduğu 

anketle, öğrencilerinde Grafik tasarım dersi ile ilgili atölye, dersin katkısı, eğitimci, 



 

 

  3 

 

doküman, araç-gereç, karĢılaĢılan güçlükler, bu dersle planlara iliĢkin sorularla, 

sınırlıdır. 

 

1.5. Tanım ve Kısaltmalar 

G.S. ve S.L.:  Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi:Anadolu Lisesi statüsünde olup Güzel 

Sanatlar ve Spor dalında yatılı, gündüzlü ve karma eğitim yapan okullar. 

Güzel Sanatlar Eğitimi: Görsel, iĢitsel vb. gibi bütün sanatları ve bu sanatların 

birbiriyle iliĢkisini düĢünsel boyutta sanatçı, izleyici, toplum, kültür ve eğitim 

bağlamında irdeleyen kuramsal çalıĢmalar. 

Görsel Sanatlar: KırıĢoğlu (2000: 7), Görsel Sanatlar; resim, heykel, mimarlık, grafik 

sanatlar, endüstri tasarımı, uygulamalı sanatlar, sinematografi, fotoğrafi, moda 

tasarımı,  

bilgisayar sanatı gibi oldukça geniĢ bir alan olarak. 

Grafik Tasarım: Bir mesajı iletmek, bir görseli geliĢtirmek veya bir düĢünce 

görselleĢtirmek için metnin ve görsellerin algılanabilir ve görülebilir bir düzlemde, iki 

boyutlu veya üç boyutlu olarak organize edilmesi. 

Sanat Eğitimi: Bireyin duygu, düsünce ve izlenimlerini anlatabilmede, yetenek ve 

yaratıcılığını estetik bir düzeye ulaĢtırmak amacıyla yapılan çabalar bütünü.  (Erbay, 

1997:9) 
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2.BÖLÜM 

2.1. GÜZEL SANATLAR VE SPOR LĠSELERĠ -GRAFĠK TASARIM-

PROGRAMIN TEMEL YAKLAġIMI 

2. 1. 1. Eğitim 

Eğitim, bireyin davranıĢlarında kendi yaĢantısı yoluyla kasıtlı olarak istendik değiĢme 

meydana getirme sürecidir. Bireylerin davranıĢlarını ve yaĢamlarını ve buna bağlı 

olarak toplumların davranıĢlarını, yapılarını Ģekillendiren, insan ve toplum 

yaĢantısında önemli bir yere sahiptir. Eğitim, fiziksel uyarımlar sonucu, beyinde 

istendik biyo kimyasal değiĢiklikler oluĢturma süreci seklinde tanımlanabilir. 

"Eğitim, bireyler ve toplumları biçimlendirme, yönlendirme, değiĢtirme ve 

geliĢtirmede iĢe koĢulan en etkili süreçlerin baĢında gelmektedir." (Uçan, 1982, s.5). 

DeğiĢik kaynaklarca yapılan eğitim tanımları ise “içerik” ve “süreç” tanımları olarak 

iki grupta ele alınmaktadır. Fakat genel olarak eğitim, “bireyin davranıĢında kendi 

yaĢantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değiĢme meydana getirme sürecidir” 

(Ertürk,1974, s.10). 

Öğrenim süreçlerindeki bazı aksaklıkları bir kenara bırakarak çocuklara çağdaĢ sanat 

eğitiminin öngördüğü özgürlüğü tanımak ve onların yetenek ilgi ve ihtiyaçlarına yanıt 

verecek bir eğitim ortamı yaratmak gereklidir. Ancak o zaman bireylerin niteliklerini 

ve duygularını geliĢtirerek yaratıcı düzeyi yüksek ürünler vermesi beklenir. 

Ulus olarak çağı yakalamak ve aĢmak yeni oluĢumlara varmak, sanat etkinliklerini 

artırmak ve baĢarıya ulaĢmak için yeni ortamlar hazırlama çalıĢmaları sürmektedir. 

Bu çalıĢmaların daha verimli olması isteniliyorsa onu anlayacak, uygulayacak 

kuĢakları okul çağında yakalamak ve yetiĢtirmek gerekir. 

GeliĢmiĢ toplumlarda sanat eğitimi eğitim sorununun önceliklerindendir. Eğitimin 

bütün kademelerinde sanat eğitimine önem verilmelidir. Bireylerin topluma 

sundukları sanat etkinlikleri kök saldıkça geleceğe yönelik atılımların artacağı bilinir. 

AraĢtıran, yaratan, yorumlayan, estetik beğenileri geliĢmiĢ bireyler yetiĢtirmek ancak 

sanat eğitimine gerekli önemin verilmesiyle mümkündür. 

Özsoy (2003: 25), eğitimden “insana yapılan uzun vadeli bir yatırım” olarak 

bahsetmektedir. Bu nedenle eğitimin doğru planlar üzerine gerçekleĢtirilmesi, bu süreçteki 
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amaçların çok iyi saptanması gerekmektedir. Neyin eğitimi verilmek isteniyorsa istensin, 

her Ģeyden önce eğitimde çağdaĢ atılımlarla gerçekleĢecek yenileĢme ve değiĢim 

çabalarının toplumun bütününe ulaĢtırılmasının hedeflenmesi gerekmektedir. Ancak bu 

Ģekilde; çağdaĢ eğitimin en büyük yatırımı olan çağdaĢ insanın, değiĢen yaĢamın 

gereklerine beyni, yeteneği, yaratıcı gücü, bilim, sanat ve teknoloji alanlarındaki bilgi 

donanımı ile cevap verebilecek hale gelmesi sağlanabilecektir. 

2. 2. 1. Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri - Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri 

Türkiye'de ilk defa 1989 yılında Ġstanbul‟da açılan Güzel Sanatlar Liselerinin sayısı 

günümüzde 54‟e ulaĢmıĢtır. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu‟nun 33. maddesi 

A.G.S.L.‟nin açılmasına dayanak olmuĢtur. 33. maddeye göre “Güzel sanatlar 

alanında özel istidat ve kabiliyetleri beliren çocukları küçük yaĢlardan itibaren 

yetiĢtirmek üzere temel eğitim ve orta öğretim seviyesinde ayrı okullar açılabilir veya 

ayrı yetiĢtirme tedbirleri alınabilir. Özellikleri dolayısıyla bunların kuruluĢ, iĢleyiĢ ve 

yetiĢtirme ile ilgili esasları ayrı bir yönetmelikle düzenlenir” ( Yıldırım 1998 s.14 ). 

Milli Eğitim Bakanlığı G. S. ve S. L. Yönetmeliğinin 6. maddesinde bu okulların 

amacı Ģöyle belirtilmiĢtir. 

Ortaöğretim okul çeĢitliliği yerine program çeĢitliliğinin esas alınması çerçevesinde, 

okul türlerinin azaltılması ilgi 03/12/2008 tarihli ve B.08.0.OGM.0.09.01.04/12397 

sayılı onayla uygun görülerek, 2009/2010 ders yılından itibaren Anadolu Güzel 

Sanatlar Lisesi ile Spor Liseleri “Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi” adı altında 

birleĢtirilmiĢtir. 

MADDE 6- (1) Okulun amacı öğrencilerin: 

a)  Güzel sanatlar alanında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim-öğretim 

görmeleri, 

b)  Özel yetenek gerektiren yüksek öğretim programlarına hazırlanmalarını, 

c) Alanlarında araĢtırmacılığa yönelmelerini, yetenekleri doğrultusunda yorum ve 

uygulamalar yapabilen, yaratıcı ve üretken kiĢiler olarak yetiĢmelerini, 

d) Millî ve milletler arası sanat eserlerini tanımalarını ve yorumlamalarını 

sağlamaktır.” (MEB, http://ogm.meb.gov.tr/gos_yonetmelik.asp?alno=6) 
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Bu okullar bünyesinde resim ve müzik dallarında eğitim vermektedir.  

“A.G.S.L. kurulduğu tarihten bugüne öğrenci ve öğretmen almakta, eğitim-öğretim 

programları oluĢturulmakta ve geliĢtirilmekte, kendilerine kaynaklık eden 

ilköğretim kurumları ve kendilerinin kaynak oluĢturduğu yüksek öğretim 

kurumlarıyla gittikçe yoğunlaĢan bir iletiĢim ve etkileĢim içinde bulunmaktadır. 

Özellikle mezun öğrencilerin belli bir sanat altyapısıyla yerleĢtikleri yüksek 

öğretim kurumları açısından önemli bir yere sahiptir. Kısa zamanda MEB, ilgili 

yüksek öğretim kurumları ve bazı uluslar arası kurum ve kuruluĢların ilgi odağı 

haline gelmiĢtir” (Uçan, 1996  s. 2) 

ÇağdaĢ yönelim ve ihtiyaçlardan doğan grafik tasarımı, kendisine Güzel Sanatlar 

Liseleri ve Fakültelerinin çatısı altında bir eğitim ortamı bulmuĢtur.  

Grafik eğitiminde, sadece bir sanat dalı olmaktan öte, çeĢitli ihtiyaçlara çözüm 

üretmeyi amaç edinen bir tasarım alanı olarak, uygulama etkinliklerine büyük ağırlık 

verilmektedir. Ġçinde bilgisayar teknolojisinin olanaklarını da barındıran pek çok 

tekniğin kullanılma zorunluluğu, grafik eğitimi verilen kurum ve bölümleri, sanat 

eğitimi veren diğer alanlardan belirgin bir biçimde ayırmaktadır. 

2.3.1. Tasarım Nedir? 

Dilimizde tasarlama sözcüğü, Ġngilizce ve Fransızca daki “desing” kelimesi karĢılığı 

olarak kullanılmaktadır. Desing kelimesi Latince kökenlidir. Tasarımın birçok tanımı 

yapılabilir. Bunlardan birkaçı aĢağıda açıklanmaktadır:  

Tasarım, algı ile kavramı bağlayan bir araçtır. Nesnel gerçeklik ile doğrudan iliĢkisi 

bulunmaz.  Bu nedenle önemsiz ayrıntılar yerine, önemli özelliklere dikkat çeker.  

Bunun sonucu olarak da algılardan genelleĢtirme yapılarak kanılara varılır. Tasarım 

bilgi edinme öğesidir. Çünkü duyumsal tasarım ile zihinsel tasarım daima  birbirini 

etkiler. Bu nedenle duyumsal bilgi ile ussal bilgi her zaman iç içedir. Gerçek bilgi ise 

böylelikle oluĢur. Güzel sanatlar alanında tasarım, yaratıcı sürecin kendisi olup, bir 

faaliyet için gerekli olan eskiz ve planların hazırlanması süreci çalıĢmalarını kapsar.  

Tasarım günümüzde oldukça fazla kullanılan etkileyici bir sözcüktür. Ama ne 

anlama geldiği tam olarak anlaĢılmaz. Tasarım; bir model, kalıp ya da süsleme 

yapmak değildir. Bir tasarım, kendi içinde bir yapıya ve bu yapı arkasında bir 

planlamaya sahip olmalıdır. Bütün sanatların temelinde bir tasarım olgusu 

bulunmaktadır. Tasarlama eylemi, oluĢturulacak yapının organizasyonu ile 
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ilgili her türlü faaliyeti içine almaktadır. Ünlü reklamcı Ivan Chermayeff ise, 

tasarımın zeka ve sanatsal yeteneğin ortak bir ürünü olduğunu belirtmektedir 

(Becer, 2005,  s.32). 

2. 3. 2. Grafik Tasarım Nedir? 

Artut (2002: s. 109)‟a göre Grafik Tasarımı, günümüzde önemli bir görsel iletiĢim 

sanatıdır. Sanatta grafik, görsel olarak algılanan varlıkların-nesnelerin görüntü, renk ve 

Ģekillerle yansıtılması olayıdır.” 

Grafik sözcüğü Latince kökenli olup, “grafyn”dan gelmektedir(Walker, J.R. 1980). 

Ġngilizce‟de “Graphic”, Fransızcada “Graphique” olarak yazılmaktadır. Grafik 

tasarım, çağımızda insanlar arasında iletiĢim aracı olarak önemli bir görev 

üstlenmiĢtir. 

Görsel grafik öğelerinin dili söze dayalı anlatımı aĢan bir güce sahiptir. Aynı dili 

konuĢmayan, okuma yazma bilmeyen insanlara grafik simgelerle aynı mesajı iletmek 

mümkündür. Grafik; yazı, biçim, renk, çizgi gibi görsel araçlar yoluyla iletiĢim kurma 

sanatı olarak tanımlanabilir. Grafik tasarımda, iletiĢim ve mesaj söz konusudur. 

Grafik Tasarım, görsel bir iletiĢim sanatıdır. Birinci iĢlevi de, bir mesaj iletmek ya 

da bir ürün ya da hizmeti tanıtmaktır. Grafik tasarım terimi ilk kez 20.yy‟ın ilk 

yarısında metal kalıplara oyularak yazılan ve çizilen ve daha sonra da çoğaltılmak 

üzere basılan görsel malzemeler için kullanılmıĢtır. Teknoloji geliĢtikçe, sadece 

malzemeler değil, film aracılığıyla perdeye yansıtılan, video ile ekrana gönderilen 

ve bilgisayarlar yardımı ile üretilen görsel malzemeler de grafik tasarımın 

kapsamının, içine girmiĢ ve bu terimin anlamı geniĢlemiĢtir. Bugünün grafik 

tasarımcısı; kaligrafi sanatçılarının, baskı ustalarının ve zanaatçılarının geleneğini 

sürdüren bir meslek adamıdır. Tasarım, bir problemin çözümü demektir. Grafik 

Tasarım problemleri genellikle iki boyutlu yüzeyler üzerinde çözülür. Genel olarak 

bütün görsel sanatlar, özel olarak ise iki boyut içinde var olan görüntü sanatları 

hemen hemen aynı dili kullanır. Ressamlar, fotoğrafçılar, heykeltıraĢlar, seramikçi 

ve diğer birçok meslek grubunun oluĢturduğu sanat profesyonellerinin yeni bir 

üyesi olan grafik tasarımcı da birçok tasarım problemini çözerken, bu ortak dilden 

yararlanır (Becer, 2005 s. 33). 

Bu tanımlardan da anlaĢılacağı gibi grafik sözcüğü, bir sanat alanını anlatmaktır. 

Grafik sanatlar, plastik sanatlar içinde yer almasına rağmen, iĢlevsellik açısından tüm 

sanat dallarından farklılıklarıyla göze çarpar. Soyut olmasına rağmen ekonomik 
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özelliği söz konusudur, çoğaltıma dayalı olduğu için kitlelere daha çok hitap eder 

(Tepecik, 2002 s. 22). Grafik tasarım, görsel bir iletiĢim sanatıdır. Grafik tasarımın 

birinci iĢlevi, bir mesaj iletmek bir ürün veya hizmeti tanıtmaktır. Grafik tasarım 

terimi ilk kez 20. yüzyılın ilkyarısında metal kalıplara oyularak yazılan ve çizilen 

daha sonra da çoğaltılmak üzere basılan görsel malzemeler için kullanılmıĢtır. 

Tasarım bir problemin çözümü demektir. Grafik tasarım problemleri genellikle iki 

boyutlu yüzeyler üzerinde çözülür. Genel olarak bütün görsel sanatlar, özel olarak ise 

iki boyut içinde var olan görüntü sanatları hemen hemen aynı dili kullanırlar. 

ĠletiĢim grafik tasarımın en önemli unsurudur. Zaten grafik tasarımı bu denli ilginç, 

dinamik ve çağdaĢ kılan Ģey de iletiĢime yönelik olmasıdır. Tasarımcı; güncel bir 

bilgiyi, çağdaĢ bir beğeni anlayıĢı içinde ve yine çağdaĢ araç ve malzemelerle sunmak 

zorundadır. Bu nedenle de yeni eğilimleri, teknolojik buluĢları ve yaĢadığı dönem 

içinde tartıĢılan sanatsal, felsefi, politik, sosyolojik vb. sorunları yakından izlemelidir. 

Tasarım eğitimi aslında bir yaĢam boyu sürer. Çünkü sürekli değiĢim, sürekli bir 

yenilenmeyi de beraberinde getirecektir. Bu nedenle grafik tasarım mesleğinin 

ağırkanlı ve gelenekçi bir kiĢiliğe uygun bir uğraĢı alanı olacağını söylemek zordur. 

Bu alanda baĢarılı olabilmek için tasarım ilkelerini ve uygulamalarını bilmek, esnek 

ve iĢlek bir zekâya sahip olmak gerekmektedir (Becer, 2005 s. 35). 

2. 3. 3. Grafik Sanatlar Tarihi 

Grafik tasarımın tarihi M.Ö. 14000'lerde yapılmıĢ mağara resimlerine ve M.Ö. 

4.yüzyılda yazının baĢlamasına dayandırılabilir. Mağara duvarlarına yapılan ilk 

resimler ve küçük heykelcikler, insanın sanat açısından ortaya koyduğu belgelerdir. 

Duvarlara yapılan veya kazınan resimler, insan-çevre, insan-hayvan iliĢkilerini 

göstermektedir. Sanat tarihi ve arkeoloji bilimi, duvar resimlerini bir sanat eseri 

olmaktan öte, bir iletiĢim aracı olarak ele almaktadır. Bu çalıĢmalar bir anlamda ilk 

grafik sanatlar ürünü sayılabilir. Örneğin; M.Ö. 15000 Altamira (Ġspanya) ve 

M.Ö.25000 Laskaux (Fransa) mağaralarında bulunan hayvan ve insan figürlerinde, 

günlük yaĢamın bir kesitinin iĢlendiği ve aynı zamanda ellerin Ģablon olarak kullanılıp 

boyayla duvarlara çoğaltıldığı görülmektedir. Bu bir çeĢit grafik ürünü sayılabilir. 

Çoğaltım tekniği, grafik sanatların temel prensibi olduğu varsayıldığında, 6000 yıllık 

tarih sürecinde Anadolu ve Mezopotamya bölgesinde, küçük mühür silindirler ve çivi 
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yazısıyla hazırlanmıĢ küçük zarflar grafik çoğaltımların üç boyutlu ürünleri 

sayılabilir. Mağara devri sanatçısı ele aldığı figürü yalınlaĢtırırken onun kimliğini ve 

canlılığını korumayı baĢarmıĢtır. Bu biçimsel üslup, bugünün amblem ve simge 

tasarımına büyük katkıda bulunmuĢtur. 

Mezopotamya uygarlığıyla devam eden bu süreçte Sümerler, ilk yazı sistemini 

geliĢtiren toplumdur. Devamında Eski Mısır Uygarlığı, Çin, Ġlk alfabenin bulunuĢu 

(Ġ.Ö.1500) Yunan ve Latin alfabeleri, Roma Ġmparatorluğu, Ortaçağ el yazmalarından 

Tipografinin bulunuĢuna kadar geçen bir süreçtir. 

Tarih kitapları ilk baskının Gutenberg tarafından bulunduğunu yazar; ancak 

Gutenberg baskıyı ilk bulan kiĢi değil ama geliĢtiren kiĢidir (Evliyagil, 1985, s. 15). 

Çünkü yazının icadıyla birlikte, özellikle Sümer‟lerde, kil tabletler üzerine ve kilden 

yapılan silindirlerin üzerine kazınan çivi yazılarının, kurutulduktan sonra, yaĢ 

tabletlerin üzerine yuvarlatılarak bir çeĢit imza ve çoğaltım amaçlı kullanıldığı bir 

teknik geliĢtirilmiĢtir. Bunlar da ilk baskı teknikleri sayılabilir. 

 

2. 3. 4. Türk Grafik Sanatı Tarihi 

Türk grafik sanatlar tarihinin, Türkiye‟de gerçek anlamda ortaya çıkıĢı 20. yüzyılın 

yarısında gerçekleĢmiĢ olmakla birlikte, bu çıkıĢın kökleri Osmanlı Ġmparatorluğuna 

kadar uzanır. Osmanlı Ġmparatorluğu, uzun süre kendi içerisinde kapalı geleneksel 

kültür yapısını korumuĢ; yüzyıllar boyunca kültürünü sözel yoldan aktarmıĢ bir 

devlettir. Osmanlı geliĢime kapalı yapısı nedeniyle, modernleĢme döneminde dünya‟ 

daki sanayi alanındaki geliĢmeleri takip edememiĢ; Batılı toplumlarda Grafik 

Tasarımın ortaya çıkmasına neden olan ortam özellikleri, Osmanlı Ġmparatorluğu‟nda 

oluĢamamıĢtır. Taki Lale Devri ile beraber batıya açılma çabalarının değiĢime 

uğramaya baĢladığı bu dönemde, bir süre Fransız elçiliğinde bulunmuĢ olan 

Yirmisekiz Mehmet Çelebi‟nin oğlu Said Çelebi ve Ġbrahim Müteferrika iĢbirliğiyle 

ilk Türk matbaası kurulmuĢtur. Buradan Ģu çıkartım yapılabilir. Türk Grafik Sanatı 

tarihi ülkemizde ilk basımevinin kurulmasıyla baĢlar (Maden, 1980 s.19). 

Ġbrahim Müteferrika 1729 ile 1745 yılları arasında 3 harita, 16 kitap basmıĢtır. 

Bunlardan Vankulu Lugati ĠslamlaĢmıĢ Türkler elinde sekizyüz yıldır kullanılagelen 



 

 

  10 

 

Arap yazısının hurufat halinde ilk kez dökülüp basma iĢleminde uygulandığı kitap 

oluĢuyla Grafik tarihimiz açısından özel bir önem taĢımaktadır(Cumhuriyet Dönemi 

Türkiye Ansiklopedisi, 1984 s.33). 

Türkiye Cumhuriyeti‟nin kurulmasına değin, Osmanlıca‟nın Arap alfabesi ile 

yazılması sırasında karĢılaĢılan problemleri çözmeye çalıĢan, hayatı boyunca çeĢitli 

gazete ve dergiler yayımlamıĢ, kitap tasarımları yapmıĢ, hattat, yazar, gazeteci gibi 

nitelikleriyle çok yönlü bir kiĢi olan Ebüzziya Tevfik, grafik sanatımızın geliĢmesine 

yardımcı olan diğer bir kiĢidir ( Maden, 1985 s.61).           

 II. MeĢrutiyet‟in sağladığı özgürlük ortamında, grafik sanatının günlük 

uygulamalarda kullanımına iliĢkin ilk ciddi giriĢim 1909 yılında, Ġlancılık Kolektif 

ġirketinin olmuĢtur. Ama kısa bir süre sonra patlayan Balkan ve Birinci Dünya 

savaĢları ve bunların ardından gelen KurtuluĢ SavaĢı ile ekonomik yapının çöküntüye 

uğraması Grafik alanındaki filizlenmeyi durdurmuĢtur (Maden, 1985 s.62 ). 

Kendisini değiĢen dünyaya uyarlayayan Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun çöküĢünün 

ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti‟nin ilk yıllarında benimsenen politikalar, 

çağdaĢlaĢma ve batıya adaptasyonu ön planda tutmuĢ ve bu yaklaĢım, toplumun 

yapısında büyük değiĢiklikler ve yenilikler yaĢanmasına neden olmuĢtur. Ağır borç 

yükü ve süren savaĢlar nedeniyle iyice yoksul düĢmüĢ olan imparatorluk, Türkiye 

Cumhuriyeti‟nin 1923 yılında kuruluĢundan itibaren, yeniden yapılanma sürecine 

girmiĢ, toplumun yapısını batıya adapte etmeye yönelik devrimler yapılmıĢtır. Bu 

devrimlerden grafik sanatı tarihimizi ilgilendiren 1928 yılında yapılan Harf 

Devrimi‟dir. 

Türkiye‟de sanayileĢme çabalarının baĢlamasıyla artan üretim, grafik tasarım alanına 

yansımaktadır. Eli Acıman ve arkadaĢları Faal Reklâm Ajansını kurarak 1940‟lı 

yıllarda Koç Ģirketinin tanıtım çalıĢmalarını yürütmüĢtür. Latin Alfabesine geçiĢle 

birlikte hızlı bir değiĢim yaĢanmıĢ olmasına karĢın, hat sanatında geleneksel kaligrafi 

ustalarının çalıĢmaları bir süre varlığını sürdürmüĢtür. Hattat Hamit Aytaç, bu 

kaligraflardan en önemlisidir. Bu geleneği sürdüren diğer önemli sanatçı Emin 

Barın‟dır. Emin Barın, özellikle Türklerin yaratmıĢ olduğu “divani yazı” (tuğraların 

stili) ve bugünkü mimarî estetiğe uyan “kufi” yazı stilinde çalıĢmıĢtır (Maden, 1980 

s.2). 
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Sanatçı, bu iki çeĢit yazıya da çağdaĢ yorumlar getirmeye çalıĢmıĢtır. Mengü Ertel, 

ġah Faysal Camii düzenlemelerinde Emin Barın‟ın hat çalıĢmalarından yararlandığını 

anlatmaktadır. Emin Barın yeni yazıyla da düzenlemeler yapmıĢtır. Örneğin 

Anıtkabir‟de mozoleye giriĢ kapısının iki yanındaki düzenlemeler ona aittir. 

Türkiye‟de Lâtin Alfabesinin kullanılmasıyla birlikte, bu uygulamayı günü 

koĢullarında baĢarıyla kullananlar Ġhap Hulusi Görey, Münif Fehim, Mithat Özar ve 

Kenan Temizan‟dır. Mithat Özar,  1924-27 yılları arasında Beyoğlu‟ndaki atölyesinde 

sinema kapılarına çok büyük boy sinema afiĢleri yapmıĢ ve Grafik tasarımların resim 

ile iç içe olduğu dönemde Paris‟e gidip resim eğitimi alarak yurda dönmüĢtür. Grafik 

tasarım tarihi açısından önemi, 1932 yılında Güzel Sanatlar Akademisi AfiĢ 

Atölyesinin baĢına getirilmiĢ olmasıdır(Maden, 1980 s.3). 

1937‟de Güzel Sanatlar Akademisi‟nin düzenlemiĢ olduğu sergide Mithat Özar‟ın, 

Güzel Sanatlar Akademisi sergi afiĢi ve Florya afiĢi, akademik ortamda yaratılan ilk 

sanatsal ve profesyonel afiĢtir. Bu sanatçılardan diğeri de Türk Grafik sanatının 

miladı olarak kabul edilen Ġhap Hulusi Görey‟dir( Karamustafa, 2001, s. 14). 

Ġhap Hulusi Görey çeĢitli firma ve kurumlara yaptığı afiĢ ve ilan çalıĢmalarıyla, Türk 

Grafik tasarım tarihinde profesyonel olarak grafik tasarımla hayatını kazanan ilk 

tasarımcı olma hüviyetiyle tasarımcılara ilham kaynağı olmasının yanı sıra 1923 

yılında Galatasaray Lisesi sergi salonlarında açtığı afiĢ sergisiyle bu alanda açılmıĢ 

ilk serginin sahibi olma onurunu da taĢımaktadır (Mülayim, 1999, s. 77 ). Alfabe 

kapağı için yaptığı çalıĢma (Küçük Ülkü‟ye okuma öğreten Gazi kompozisyonlu) 

önemli çalıĢmaları arasındadır (Merter, 2003, s.46).  

Uzun yıllar Tekel Genel Müdürlüğü‟nde ressam ve dekoratör olarak çalıĢan Atıf 

Tuna, grafik sanatı tarihi içinde anılması gereken isimlerden biridir. 1938 yılında 

Samsun sigarasının amblem ve tüm ambalaj tasarımlarını yapan sanatçı yalnızca bu 

çalıĢmalarıyla değil posta pulu ve amblem konularında kazandığı birincilik ödülü ve 

aldığı mansiyonlarla da tanınmıĢtır.  Münif Fehim ve Ġhap Hulusi ile aynı kuĢaktan 

olan Atıf Tuna, Tekel idaresi için hazırladığı Rize Çayı afiĢinde, siyah beyaz 

tekniğiyle yazıyı 1960‟lı yıllara göre çok daha iyi çözümlemiĢtir. Tekel için yaptığı 

likör afiĢi de baĢarılı afiĢlerdendir. Ayrıca Akbank için yaptığı afiĢte ıĢık gölge 

kullanılarak siyah beyaz çalıĢmada etkili bir sonuca ulaĢılmıĢtır. Öncü nitelikteki 

grafik tasarımcılarımızdan biri de Kenan Temizan‟dır. 1920‟li yıllarda Berlin Güzel 

Sanatlar Akademisini bitiren, aynı yıllarda Süsleme Sanatları Okulunda çalıĢan 

Kenan Temizan Almanya‟da büyük film Ģirketlerinde (Ufa ve Tobis) afiĢler 
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yapmıĢtır. 1943 yılında Türkiye‟ye dönerek, Akademide dekorasyon ve tekstil 

alanında çalıĢmaya baĢlamıĢtır. Kenan Temizan, afiĢlerini foto-grafik tekniklerle ve 

figüratif yaklaĢımlarla üretmiĢtir. Hızla geliĢen basım teknolojisi tasarımcıya yeni 

olanaklar sunmuĢtur. Kenan Temizan, güçlü deseni, renkçi yaklaĢımı, seçkin 

kompozisyon anlayıĢı, ritmik, akıcı tipografi kullanımıyla çalıĢmalarında çağdaĢ dili 

yansıtmayı baĢarmıĢtır (http://programlar.meb.gov.tr/program_giris/yaklasim_2.htm). 

Kenan Temizan 1951 yılında NATO‟nun açtığı uluslar arası afiĢ yarıĢmasında 

üçüncülük ödülü almıĢtır. Yine 1200 kiĢinin katıldığı Avrupa Birliği AfiĢ 

YarıĢması‟nda da birincilik ödülü kazanmıĢtır. Temizan, Almanya‟daki 

uygulamalarının kazandırdığı ustalıkla ülkemizde yaĢanan tipografi sıkıntılarını 

aĢmıĢtır. 1950‟li yıllarda Selçuk Önal, Mesut Manioğlu, Fikret Akgün çalıĢmalarıyla 

grafik, Ġstanbul ortamında etkili olmuĢlardır. Mesut Manioğlu, 1946 yılında BirleĢmiĢ 

Milletler, 1952 yılında Basın Yayın ve Turizm Bakanlığı, 1954 yılında Yapı Kredi 

Bankası ödüllerini almıĢtır. 1981 yılında Grafikerler Meslek KuruluĢunun 1. Grafik 

Ürünler Sergisi‟nde afiĢ alanında birincilik, broĢür alanında ikincilik ödülleri almıĢtır. 

1968-1970 yılları arasında VarĢova‟da AfiĢ, Brno‟da Grafik Sanatlar, Listovel‟de 

(Ġrlanda) III. Uluslar Arası Poster Bienali‟ne katılmıĢtır. Yapıtları Willanow, AfiĢ 

Müzesi‟ne kabul edilen sanatçının Ġngiltere‟de “Modern Pullicity” adlı yayında 

çalıĢmaları yer almıĢtır. (Maden, 1980, s. 45) 

Tasarımlarında buluĢ yaparak anlatımı güçlendiren Mesut Manioğlu, ikinci kuĢak 

tasarımcılar arasında yer almıĢtır. Tipografiyi yalın bir etkiyle ve figürün simgelediği 

hedef kitleyle bütünleĢtirmekte, anlamı ve mesajı yalınlaĢtırarak iletmiĢtir. 

AfiĢlerinde resimleme tekniklerini çalıĢmıĢtır. Tasarımcı, yalınlığı kimi zaman 

afiĢlerinde amblem gücüne ve sadeliğine indirgemektedir. Mesut Manioğlu‟nun 

çalıĢmalarında Fransız afiĢ sanatının etkileri görülmektedir. 

1956 yılından sonra Güzel Sanatlar Akademisindeki AfiĢ Atölyesi. Grafik Bölümü 

olarak tanımlanmıĢtır. Bu dönemde Akademiyi bitirenler Mengü Ertel, Yurdaer 

AltıntaĢ gibi tasarımcılar artık “grafik sanatı” kavramından söz etmekte, bu alanda 

çalıĢmaları anlatırken “grafik sanatçısı” kavramını kullanmaktadır. Geleneksel 

boyama tekniklerinin ve özgün baskı tekniklerinin çokça kullanılmasından, ayrıca 

Orta ve Kuzey Avrupa etkisinden olması, uzun yıllar “grafik sanatlar” kavramı, basın, 

yayın ve sergi ortamlarında geçerli olmuĢtur.1957 yılında kurulan Ġstanbul Devlet 

Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulunun eğitim kadrosu Federal Almanya, 

Avusturya ve Japonya‟dan getirilen on beĢ uzman eğitimciden oluĢmuĢtur. 1961 
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yılında ilk mezunlarını veren okulda, özel sektörle daha cesur bağlar kuracak olan 

profesyonel sanatçılar yetiĢtirilmesi amaçlanmıĢtır. 1958 yılında Fikret Akgün 

Fransa‟dan dönmüĢtür (Maden, 1980, s. 6). 

Fransa‟da Paul Colin‟in atölyesinde beĢ yıl çalıĢtıktan sonra dönmüĢtür. Fransız 

etkisinde çalıĢmalar yaparak profesyonel ortamı zarif çalıĢmalarıyla etkilemiĢtir. 

Mengü Ertel ve Yurdaer AltıntaĢ, tiyatroyla kurdukları yakın iletiĢimle grafik 

tasarımların içeriğini zenginleĢtirmiĢlerdir. Açtıkları sergiler alanın 

profesyonelleĢtiğini, sorunlarının da bu bağlamda gündeme geldiğini göstermektedir. 

Bu dönemin tasarımlarında geleneksel kültür ve birikim modern yorumlara 

ulaĢmakta, sanatçılar yurt dıĢındaki sergilere, yarıĢmalara katılmakta, beğeni 

toplamaktadır (Maden, 1985, s. 61). 

1960‟lı yıllarda Grafik sanatı üstünde, Polonya, Almanya ve Avusturyalı sanatçıların 

etkisi de yadsınamaz. Bu yıllarda tipografi kullanımındaki problemler de 

çözümlenmeye çalıĢılmıĢ ve özgün anlatım biçimleri denenmiĢtir. O yıllarda daha çok 

ürün veren sinema endüstrisindeki düzeyin, bilinçli ve entelektüel bir yapıya 

ulaĢamaması yüzünden tiyatro verimli bir yaratım alanı olmuĢtur. Bu dönemde usta 

grafik tasarımcılarının tiyatro alanına yönelmesi, bu alanda tanıtım ve duyuru 

gereksiniminin hissettirilmesinden ve bu duyarlılığın kabul görmesinden 

kaynaklanmaktadır. AfiĢ çalıĢmaları ve reklam grafiği sürerken 1960‟lardan sonra 

yayımcılık çalıĢmaları da hız kazanmaktadır. Basım alanındaki geliĢmeler kitap 

kapağı tasarımına da yansımıĢtır (Maden, 1980, s. 7). 

Sait Maden, Erkal Yavi gibi tasarımcılar tipografi konusunda bir estetik düzey 

tutturulmasında ısrarlı olmuĢlardır. Sait Maden yayıncılıkta grafik tasarımının yerini 

kabul ettirmek için gösterdiği ısrarlı çabasıyla öne çıkmaktadır. Bu konuda “Türk 

grafik tasarımı”nı yaratma çabaları da dikkat çekmektedir. Geleneksel kültürümüzle 

bağlantı üzerinde durmakta bu yaklaĢımlarla çağdaĢ, modern ve kimlikli yorumlar 

yapabileceğimizi vurgulamaktadır. GörüĢlerini, “Kitap kapağı, kitabın yüzüdür, 

çehresidir. Öyle bir çehre ki, konuĢmadan kitabın kiĢiliğini, özünü aktarabilmelidir. 

Hem görsel, hem de içerik olarak kiĢiyi yakalayıvermelidir. Kitabı okutmalıdır... Ve 

belki de en önemlisi çok geniĢ kitlelere ulaĢabildiği için, eğitmelidir de. Bu yüzden 

belli bir kesimle değil herkesle iletiĢim kurabilmelidir...” sözleriyle açıklayan Erkal 

Yavi de, çalıĢtığı kitap kapaklarında içerik ve biçim iliĢkisinin çok iyi kurulmuĢ 

olması problemine yoğunlaĢmıĢtır. (http://cumhuriyet. kulturturizm. gov. 

tr/default_tr.asp?belgeno=48996). 

http://cumhuriyet/


 

 

  14 

 

1970‟lerdeki önemli geliĢmelerden birisi de televizyon alanıdır. Bu alanda özel 

uzmanlık almamıĢ olmalarına karĢılık kimi tasarımcı ve kuruluĢlar bu alandaki 

gereksinimler üzerine çalıĢmalarını yeni bir alan olan televizyon grafiğine 

yönlendirmiĢlerdir. (Maden.1980 s.9) 

Bu konuda Mengü Ertel programlarda danıĢmanlık yaparak, kurum kimliğine iliĢkin 

tasarımlarıyla, Abdullah TaĢçı da TRT‟ye logo çalıĢmaları yaparak özel ilgi 

duyduklarını göstermiĢlerdir. Ayrıca Bülent Erkmen televizyon grafiğinde baĢarılı 

iĢler yapmıĢtır.1971 yılında Uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulunun Grafik 

Sanatlar Bölümünün açılması da önemli olgulardan birisidir. Bu bölüm grafik tasarım 

olgusunun analizini yaparak çağdaĢ geliĢmeleri uygulama alanlarına aktarmayı 

amaçlamıĢtır.(Erkmen. 1995 ) 

Grafik Tasarım kavramı tüm dünyada kullanılırken, Türkiye‟de bu kavram hâlâ 

tartıĢmalıdır. Ancak, giderek daha çok yandaĢ bulan grafik tasarım kavramının ifade 

ettiği üretim süreci, artık reklâm ajanslarında ve akademik ortamlarda 

gerçekleĢmektedir. Uluslar arası geliĢmeleri izleyen, küreselleĢen dünyanın iletiĢimde 

ulaĢtığı boyutlara uygun olarak, ulusal yorumları evrensel sentezlere ulaĢtıran 

tasarımcılarla geliĢmektedir. Bu alanda akla gelen diğer önemli isimler: Aydın 

Erkmen, SavaĢ Çekiç, ġahin Aymergen, Haluk Tuncay, Leyla Uçansu, Hamdi Giray 

Koyuncu, Hakkı Mısırlıoğlu, Uğurcan Ataoğlu, Zeynep Ardağ, Mesut Kayalar, 

Serdar Benli, Murat Dorkip‟tir. Bu tasarımcılar reklâm ajanslarında çalıĢarak grafik 

tasarım ortamına önemli yapıtlar üretmiĢlerdir. Grafik Tasarımındaki diğer önemli 

geliĢme de tasarımların dijital ortamlarda gerçekleĢmesidir. Bilgisayar destekli 

tasarımlar, yazılım programlarıyla çok boyutlu, değiĢik ve yeni anlatım olanaklarına 

ulaĢmıĢtır. (Erkmen, 1985, s.26) 

Son geliĢmeler internet ortamında gerçekleĢmekte; ortamın özelliklerine uygun 

yazılımlarla tasarımlar oluĢturulmakta, iletiĢim sanal ortamlar taĢınmaktadır. Bu 

ortamda kullanılan yazılımlar ve onları destekleyen efektler, benzer etkiler ve 

sonuçlar yaratmak tehlikesini de birlikte getirmektedir. Bunun aĢılması ve sıradan 

olandan uzaklaĢma ise güçlü konseptlerin yaratılmasıyla olanaklıdır. Bu konudaki 

geliĢmeler kavramları da değiĢtirmekte, alanın etkinliklerini yalnızca grafik tasarım 

ya da tasarım kavramı karĢılayamamaktadır.  Bu alanda medya plânlaması, iletiĢim 

tasarımı, görsel iletiĢim, sanal gerçeklik, bilgisayar destekli tasarım ve biliĢim vb. 

kavramlar grafik tasarım alanına girmektedir. 
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KüreselleĢen 21. yüzyıl yaĢamında; 24 saat boyunca çevremiz binlerce mesaj ve bir o 

kadar da imgeyle sarılmıĢ durumda. Duvarlar boyunca afiĢler, bilboardlar,  tanıtım 

kampanyaları, pankartlar, promosyon eĢyaları, paketlenmiĢ ürünler, faaliyet raporları,  

mesajlara dikkati çeken, özendirici, tasarımlanmıĢ ürünler akıl çelmektedir. Her biri, 

bizi bir Ģekilde mutlu etmek, statü kazandırmak, kendimizi bir baĢka türlü 

hissetmemizi sağlamak için yarıĢ içindeler. Bize farklı bir yaĢam vaat eden, haz 

almamızı, doyuma ulaĢmamızı, rahat etmemizi sağlayan, yaĢamımızı kolaylaĢtıran bu 

nesneler, objeler, iĢaretler, yarattıkları atmosferle bize de bir imaj ve kimlik 

kazandırmakta, yeni yaĢantı biçimleri önermekteler.  

2. 4. 1.  Grafik Tasarım Programının Temel YaklaĢımı 

Bilgideki değiĢim ve geliĢim, öğrenci profilinin de eğitim sürecinde değiĢime 

uğramasına etki etmektedir. Günümüz öğrenci profili, bilimsel ve akılcı düĢünme 

becerisine sahip, araĢtırmacı ve sorgulayıcı, bilgiyi ezberleyen değil bilgiye ulaĢabilen, 

bu bilgiyi kullanıp paylaĢabilen, iletiĢim kurma becerilerine sahip, teknolojiyi etkin bir 

Ģekilde kullanabilen, kendini gerçekleĢtirmiĢ ve bunun yanı sıra insanlığın ortak 

değerlerini de sahiplenmiĢ, yaratıcı, üretken, takım çalıĢmasına yatkın, öğrenmeyi 

öğrenmiĢ ve yaĢam boyu öğrenmeyi benimsemiĢ bireyler olarak tanımlanabilir. 

Öğrenci profilindeki değiĢim eğitim, öğretim sürecinde okula da yeni anlamlar 

yüklemektedir. “Öğrenci Merkezli Eğitim”, “Öğrenci Merkezli Okul” kavramları bu 

değiĢim ve geliĢimin bir sonucu olarak ortaya çıkmıĢtır. 

Öğrenci merkezli eğitimin temel hedefi öğrenciyi merkeze alarak, birey olarak 

kendisinin ve sistemin ihtiyaç duyduğu değiĢim sürecini baĢlatmaktır. (MEB 

Ortaöğretim Grafik Tasarım Programı) 

Günümüzde bireylerden, doğru kararlar alıp uygulamaya geçmesi, yaratıcı düĢünmesi, 

problem çözme yeterliğine sahip olması, öğrenmeyi öğrenmesi, ekip çalıĢmasına 

yatkın olması ve kendi kendini yönetebilmesi beklenmektedir. Öğrenci merkezli 

eğitim, öğrenmeyi öğrenmenin esas olduğu, her öğrencinin farklı zaman, tür ve hızda 

öğrenebileceğini benimseyen, düĢünme becerilerini geliĢtirmenin yaratıcı düĢünceyi 

geliĢtirdiğini kabul eden bir yaklaĢımdır. 

Öğrenci merkezli eğitimin öğrenci ve öğrenme süreci açısından aĢağıdaki on iki ilkesi 

ortaya konulmuĢtur (http://denizli.meb.gov.tr/mlokurs/_private/ome/02omeum.htm). 

1. Öğrenmeyi öğrenmek esastır. 

Öğrenme sürecinin doğası olarak öğrenme, bireyin kendi algıları, düĢünceleri ve 

duygularından süzerek edindiği bilgi ve deneyimlerden anlamı keĢfetmesi ve 
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yapılandırması sürecidir. Bu nedenle, öğrenci merkezli eğitimde öğrenmeyi öğrenmek 

esastır. 

2. Her öğrenci öğrenebilir. 

Her öğrenci, elde ettiği verilerden bir anlam yaratmak, bunu gözden geçirmek ve 

diğerleri için anlaĢılır hâle getirmek üzere çaba gösterir. Bu nedenle, öğrenci merkezli 

eğitimde her öğrenci öğrenebilir olarak kabul edilir. 

3. Her öğrenci öğrenirken eski ve yeni bilgiler arasında özgün bağlantılar kurar. 

Bilginin yapısı gereği her öğrenci daha derin bir anlama etkinliğini yapılandırmak için 

eski ve yeni bilgileri arasında özgün bağlantılar kurar. Bu nedenle, öğrenci merkezli 

eğitimde her öğrencinin yeni bilgi ile eski bilgileri arasında bağlantılar kurmasına 

önem verilir. 

4. DüĢünmeyi öğrenmek sorgulayıcı ve yaratıcı düĢünceyi geliĢtirir. 

Öğrenci, nasıl düĢüneceğini plânlayıp, gözlemleyip, değerlendirerek, sorgulayıcı ve 

yaratıcı düĢünme becerilerini geliĢtirir. Bu nedenle, öğrenci merkezli eğitimde her 

öğrencinin düĢünmeyi öğrenmesine öncelik verilir. 

5. BaĢarabilme duygusu içsel güdülenmeyi sağlar. 

Öğrencinin kontrol düzeyi, sorumluluk duygusu, hedefleri, ilgi alanları, yeterlilikleri 

ve beklentileri baĢarma güdüsünü besleyen etmenlerdir ve güdüleme öğrenmeyi 

etkiler. Bu nedenle, öğrenci merkezli eğitimde her öğrencinin motivasyonuna önem 

verilir. 

6. Öğrenme olumsuz deneyimlerle engellendiğinde zorlaĢır. 

Her öğrenci doğal bir öğrenme eğilimine sahiptir. Bu eğilim olumsuz deneyimlerle 

engellendiğinde öğrenme zorlaĢmaya baĢlar. Bu nedenle, öğrenci merkezli eğitimde 

her öğrencinin baĢarabilme deneyimini yaĢaması için onların bireysel farklılıklarını 

dikkate alan fırsatlar yaratır (MEB Ortaöğretim Grafik Tasarım Programı). 

7. Merak, yaratıcılık ve kompleks düĢünmeyi harekete geçiren ödevler öğrenciyi 

daha zorlarını baĢarabilmeye güdüler. 

Merak, yaratıcılık ve kompleks düĢünmeyi harekete geçiren, güdü artırıcı ve 

öğrenmeyi öğrenmeye yönelik ödevler öğrenciyi giderek zorlaĢan ödevler yapmaya 

güdüler. Bu nedenle, öğrenci merkezli eğitimde ödevler her öğrencinin baĢarabilme 

deneyimini yaĢaması için yaratılacak fırsatlardan biri olarak görülür. 

8. Her öğrenci farklı zamanda farklı türde ve farklı hızda ilerleyerek geliĢir. 

Öğrenmenin geliĢimsel doğasına bağlı olarak her öğrenci farklı zamanlarda, farklı 

geliĢim adımları boyunca ilerleyerek geliĢir. Bu nedenle, öğrenci merkezli eğitimde 
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öğretim etkinliklerinin ve ortamlarının plânlanmasında farklı öğrenme türleri ve 

hızları dikkate alınır.   

9. Farklı özelliklerdeki öğrencilerin birbirleri ile etkileĢimi öğrenmeyi 

kolaylaĢtırır. 

Farklı özgeçmiĢ, ilgi ve değerlere sahip bireylerin birbirleri ile etkileĢimi, öğrenmeyi 

kolaylaĢtırır. Bu nedenle, öğrenci merkezli eğitimde iĢbirliğine dayalı öğrenme gibi 

grup çalıĢmalarını ön plâna çıkaran öğretim stratejilerine ağırlık verilir. 

10. Öğrenciler arasındaki olumlu iliĢkiler öğrenmeyi artırır. 

Öğrencilerin birbirine destek olması, ilgi ve saygı göstermesi gibi olumlu iliĢkiler 

öğrenmeyi artırır. Bu nedenle, öğrenci merkezli eğitimde grup çalıĢmaları ve sosyal 

etkinlikler öğrenciler arasında olumlu iliĢkilerin geliĢtirilebilmesi için yaratılacak 

fırsatlar olarak görülür. 

11. Her öğrenci öğrenmeye karĢı farklı yetenek ve eğilime sahiptir. 

Her öğrenci kalıtsal olarak taĢıdığı genler ve çevresel etmenlerin bir araya gelmesi ile 

Ģekillenir ve bu nedenle öğrenciler öğrenmeye karĢı farklı yetenek, tercih ve eğilimlere 

sahiptir. Bu nedenle, öğrenci merkezli eğitimde bu farklılıklar dikkate alınarak 

öğretim etkinlikleri çeĢitlendirilir ve teknoloji ile desteklenir. 

12. Her öğrenci yeni bilgileri kendi kalıplarına göre kavrayıp benzersiz bir 

anlama yaratır. 

Her öğrenci yeni fikirleri inanç, anlama, yorumlama ve tutum süzgeçlerinden 

geçirerek iĢler ve benzersiz bir anlama yaratır. Bu nedenle, öğrenci merkezli eğitimde 

ölçme ve değerlendirme çalıĢmalarında her öğrencinin geliĢiminde gösterdiği ilerleme 

dikkate alınır. Öğrenci merkezli eğitim yaklaĢımını temel alan etkili bir öğrenmenin 

gerçekleĢmesi sonucu öğrencilerde; merak uyandırma ve plânlama, araĢtırma ve 

keĢfetme, çözümleme ve derinleĢtirme, paylaĢma ve yaĢantıya uygulama 

basamaklarını özümseyerek yaĢamlarının her aĢamasında bilgiyi kullanma 

becerilerinin geliĢmesi beklenmektedir. Öğrenci merkezli eğitim öğrenciyi merkeze 

alır ve bu nedenle öğretmen çok önemlidir. Çünkü öğretmen, öğrencideki değiĢimi ve 

geliĢimi destekleyen en önemli kiĢidir. 

Öğrenci merkezli eğitimde öğretmen; 

• Açık fikirlidir. 

• ÇağdaĢtır. 

• Yenilikleri takip eder. 

• Öğrencileri için eğitim ortamını en iyi Ģekilde hazırlar. 

• Eğitim teknolojilerini etkin olarak kullanır. 
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• Öğrencilerinin bireysel farklılıklarını dikkate alır ve onların ihtiyaçlarını en iyi 

Ģekilde karĢılar (http://uretim.meb.gov.tr/EgitekHaber/s84/yazarlar/Oguz.htm). 

Öğretmenler bütün öğrencilerin öğrenmesini kolaylaĢtırmak için gerekli koĢulları 

oluĢturmalıdır. Nitekim öğretmenin oluĢturduğu sınıf ortamının öğrencinin öğrenmeye 

karĢı 

tutumunda ve güdülenmesinde etkisi büyüktür. Aynı Ģekilde öğrenci merkezli 

eğitimde yönetici, öğretmen, öğrenci, aile, okul çalıĢanları ve çevre süreç içerisinde 

önemli bir yer alır. Eğitim ile ilgili sorunların çözümlenmesi için okul yöneticilerinin, 

öğretmenlerin, öğrencilerin, ailenin eğitim içerisinde etkin bir biçimde görev alması 

beklenmektedir. Ailenin, çocuğun eğitimine katılımı; okula giderek, okulda yapılan 

etkinliklere aktif olarak katılarak, çocuğa zihinsel olarak uyarıcı ortamlar hazırlayarak 

ve biliĢsel geliĢimi için anlamlı materyaller sağlayarak gerçekleĢtirilir. 

GeliĢtirilen Grafik Tasarım dersi öğretim programında konular, öğrencilerde tasarım 

bilinci oluĢturacak nitelikte ele alınmıĢ, program öğrenme alanları, kazanımlar ve 

öğretim etkinliklerine dayalı olarak düzenlenmiĢtir. Programda bilgi, beceri, değer ve 

tutum açısından denge gözetilmiĢ, öğrenme-öğretme sürecinde öğrencinin yaĢantıları 

dikkate alınmıĢtır. 

Program sadece sınıf içi değil sınıf dıĢı etkinlikleri de kapsamaktadır. Program 

yaklaĢımı; öğrenme-öğretme süreçleri, ölçme-değerlendirme metotları ile öğretmen ve 

öğrencinin rolüne bakıĢ açısından ve ortaya koyduğu aktif sınıf kültürüyle yeni bir 

yaklaĢımı kapsamaktadır. 

Grafik Tasarım dersi öğretim programında kazanımlar; birçok zihinsel beceriyi 

vurgulamakta, öğrenme süreçlerinde ise aktif öğrenme yöntemlerinin ve öğretimsel 

iĢlerin kullanımını gerektirmektedir. Programda bu yöntemlerin kullanıldığı örnek 

etkinliklere yer verilmiĢtir. Öğretmenler programda önerilen etkinliklerin yanı sıra 

kazanımlarda öngörülen bilgi, beceri, değer ve tutumları kazandırmada farklı 

etkinlikler de planlayıp uygulayabilirler.  (MEB Ortaöğretim Grafik Tasarım 

Programı) 

 

2. 4. 2. Programın Yapısı 

Grafik Tasarım Dersi Öğretim Programı, genel amaçlar, temel beceriler, değerler ve 

tutumlar, öğrenme alanları, kazanımlar, etkinlik örnekleri ve açıklamalardan 

oluĢmaktadır. 
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 Genel Amaçlar 

Bu program öğrencilerin; 

• Grafik sanatların, sanat dalları içindeki yeri ve önemini tespit etmelerini, 

• Grafik sanatlar ile plâstik sanatları karĢılaĢtırmalarını, 

• Grafik sanatların toplumsal yaĢamdaki yerini değerlendirmelerini, 

• Grafik sanatlarda anlatım, teknik, estetik ve iĢlevsellik kurallarına iliĢkin temel 

beceriler geliĢtirmelerini, 

• ÇağdaĢ sanat felsefesinde, grafik sanatların uygulama teknik ve yöntemlerini 

kazanmalarını, 

• Grafik sanatların ekonomideki yerini sorgulamalarını, 

• Grafik sanat çalıĢmalarında kompozisyon, renk, uyum, yazı ile ilgili çalıĢmalar 

yapmalarını, 

• Atatürk‟ün sanat ve sanatçıya verdiği önemi yorumlamalarını, 

• ġablon baskı, monotipi baskı, yüksek baskı ve çukur baskı tekniği ile özgün 

çalıĢmalar yapmalarını, 

• Tanıtım grafiğine yönelik özgün çalıĢmalar yapmalarını, 

• ĠletiĢim grafiğine yönelik özgün çalıĢmalar yapmalarını, 

• Dijital grafik tasarımının diğer sanat dalları içindeki yeri ve önemini tespit etmelerini, 

• Grafik sanatlar eğitimi yoluyla Türk toplumunun sosyo-kültürel geliĢimine katkıda 

bulunmalarını, 

• ÇalıĢmalarında zamanı verimli kullanma alıĢkanlığı kazanmalarını,                              

• Bireysel ve grup çalıĢmalarında sorumluluk bilinci geliĢtirmelerini, amaçlamaktadır.  

Temel Beceriler 

Günümüz eğitim ve öğretim anlayıĢında bilgiyi olduğu gibi almak yerine, bilgiyi 

bulma, kullanma ve bilgiyi yapılandırma ön plana çıkmıĢtır. Beceri, öğrencilerde, 

öğrenme sürecinde kazanılması, geliĢtirilmesi ve yaĢama aktarılması tasarlanan 

kabiliyetlerdir. Bu program ortak becerileri kazandırmanın yanında, alana özgü olarak 

geliĢtirilen becerileri kazandırmayı da amaçlamaktadır. Bu beceriler aĢağıda 

gösterilmiĢtir. Bu becerilere, üniteler göz önünde bulundurularak, doğrudan verilecek 
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beceri olarak programda yer verilmektedir. Grafik Tasarım dersi öğretim programında 

yer verilen ortak becerilerin yanında grafik tasarım alanına ait alt becerilerin 

kazandırılması da esas amaçlardan biridir. Grafik tasarım alanında belirlenen 

beceriler; öğrencilerin yaĢamlarında ve mesleklerinde kullanabilecekleri nitelikte 

belirlenmiĢtir. Bu beceriler; taslak oluĢturma, teknik uygulama, yazı-resim iliĢkisi 

kurabilme, konu algılama, sanatsal düzenleme, özgün teknik geliĢtirme, bilgi toplama, 

yaratma ve bulma, düĢünsel estetiğe ve derinliğe sahip tasarımlar yaratma becerisi ve 

teknolojiyi kullanma becerisidir. Grafik tasarım dersi konularının hemen hemen 

hepsinde farklı düzeylerde kullanılabilen bu beceriler, öğrenme alanlarında 

kazanımların içeriğinin gerektirdiği Ģekilde, kazanımlara entegre edilerek verilmiĢtir. 

Bu Ģekli ile öğretim sürecinde kazanımın gerektirdiği beceriler kazanımla birlikte 

verilmelidir. 

Programla ulaĢılması beklenen ortak beceriler Ģunlardır: 

• EleĢtirel DüĢünme 

• Yaratıcı DüĢünme 

• ĠletiĢim 

• AraĢtırma-Sorgulama 

• Problem Çözme Becerisi 

• Bilgi Teknolojilerini Kullanma 

• GiriĢimcilik 

• Türkçe‟yi Doğru, Etkili ve Güzel Kullanma 

(http://programlar.meb.gov.tr/program_giris/yaklasim_2.htm)                                         

Programla ulaĢılması beklenen alana özgü beceriler ise Ģunlardır: 

Taslak OluĢturma Becerisi 

GörselleĢtirmenin ilk basamağı olan taslaklar, yaratıcı düĢünceleri yalınlaĢtırarak 

aktaran görsel notlar ya da karalamalardır. 11. ve 12. sınıflarda uygulama gerektiren 

tüm çalıĢmalarda,  görsel zenginliğe ulaĢılması amacıyla taslak oluĢturma becerisinin 

kazandırılması gerekmektedir. 

 

 



 

 

  21 

 

Teknik Uygulama Becerisi 

Özellikle “özgün baskı resim” çalıĢmalarında baĢarılı ürünler elde etmek amacıyla,  

uygulatılacak olan baskı tekniklerinin doğru ve tam kavratılmıĢ olması 

gerekmektedir. Bu nedenle 11. sınıfta malzeme ve teknik donanımla tanıĢacak olan 

öğrencilerin ürün elde etme aĢamasında, teknik uygulama becerisinin tam olarak 

geliĢtirilmesi gerekmektedir. 

Yazı – Resim ĠliĢkisi Kurabilme Becerisi 

Grafik tasarımı diğer plastik sanatlardan ayıran en önemli farklardan biri de mesaj 

verme kaygısıdır. Tasarım yüzeyinde mesaj vermeye dayalı olarak tipografik 

düzenlemelerden faydalanılmaktadır. Tipografide temel harf biçimleri ve yazı 

çeĢitleriyle, harfin anatomik yapı ölçüleri ve yüzey tasarımları ele alınmaktadır. Bu 

bağlamda özellikle 11. sınıf “tipografi” konuları içerisinde yazının resimle 

iliĢkilendirilmesi söz konusudur. Yazı - resim iliĢkisi, grafik tasarım dersinin genel 

yapısında sürekli kullanılacak olan bir yapı olduğundan, beceri kazanımının tam 

olması gerekmektedir. 

Konu Algılama Becerisi 

Tasarım çalıĢmalarında konu tek baĢına bir Ģey ifade etmez, ancak sonuca ulaĢmak 

için öz ve biçim iliĢkisini “konu” ortaya çıkarmaktadır. Tasarımda konu, öğrencinin 

düĢünce aĢamasında ortaya koyduğu beyin fırtınası olarak da kabul edilir. Tasarımın 

bir amaca hizmet etmesi esas olduğuna göre, önce tasarıma temel teĢkil edecek olan 

konunun iyi belirlenmesi gerekmektedir. Özellikle tanıtım, kurumsal kimlik 

çalıĢmaları ve afiĢ tasarımlarında beyin fırtınası yöntemiyle, öğrencilerin konu 

üzerinde hâkimiyet kurmaları sağlanmalıdır (Meb Ortaöğretim Grafik Tasarım 

programı).              

Konu algılama becerisi,  11.ve 12. sınıf öğrencilerinin, grubu dinleyebilme, fikir 

edinebilme ve yaratıcı yeni yaklaĢımlar oluĢturabilmeleri açısından, ulaĢılmaları 

beklenen bir beceridir. 

Sanatsal Düzenleme Becerisi 

Bu beceri kompozisyon çeĢitlerini, sanatsal düzenleme öge ve ilkelerini 

kapsamaktadır. Diğer alan derslerinde sanatsal düzenleme öğelerini tanıyan 

öğrenciler 11. ve 12. sınıfta “grafik tasarım” dersi kapsamındaki konularda da 

sanatsal düzenleme öge ve ilkelerini kullanacaklardır.  
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Konu dâhilinde tasarımın ve ifadenin, sanatsal düzenleme becerisiyle aktarılması 

gerekmektedir. 

Özgün Teknik GeliĢtirme Becerisi 

Ġki boyutlu çalıĢmaların salt bilindik boya tekniklerinin (yağlıboya, suluboya, pastel 

boya vb) dıĢında atık malzemelerin de bir araya getirilerek sanatsal düzenlemeler 

yapılabileceği fark ettirilmelidir. Bu bağlamda 11. ve 12. sınıfta yaratıcı tutumlar ile 

özgün tekniklerin geliĢtirilmesine olanak tanınmalıdır. Kendini ifade etmede çeĢitlilik 

oluĢturma açısından özgün teknik geliĢtirme becerisinin kazandırılması 

gerekmektedir. 

Bilgi Toplama Becerisi 

Yapılacak tasarımda bir hareket noktası bulabilmenin tek yolu konu hakkında 

mümkün olduğunca çok bilgi toplayabilmektir. Bir tasarım faaliyeti içinde; 

kütüphane, internet, basılı medya malzemeleri, basımevi, dizgi ve kâğıt fabrikalarına 

danıĢma gibi temel bilgi toplama yöntemleri bulunmaktadır. Farklı kaynaklardan 

toplanacak bilgiler yaratıcılığa ve araĢtırmaya yeni boyutlar getirecektir (Becer, E. 

2005). 

DüĢünsel Estetiğe ve Derinliğe Sahip Tasarımlar Yaratma Becerisi 

Yaratıcı bir kiĢi, üzerinde çalıĢtığı kavramı görselleĢtirmek ya da ona yeni bir biçim 

kazandırmak için algı ve sezgiye dayalı birikimini devreye sokar. Çizdiği, boyadığı 

ve kompozisyonunu hazırladığı tasarım için farklı ve daha önce denenmemiĢ 

yaklaĢımlar oluĢturmaya çalıĢır. Öğrencilerin özellikle 12 sınıfta görecekleri 

konuların iĢleniĢinde bu beceriye ihtiyaçları olacaktır.               

Sürekli olarak daha fazla olasılık arasından seçim yapmaya kendini özendirmek ve 

tasarımın kalitesini arttırmak amacıyla var olan becerilerini kullanması 

gerekmektedir. Öğrencinin var olan kalıpların dıĢına çıkabilmesi ve bir ürünün ve ya 

hizmetin avantaj olabilecek özelliklerini bulabilmesi için yaratma ve bulma 

becerisinin geliĢtirilmesi gerekmektedir. Yapılan bir tasarımın akılda kalıcılığı ve 

hissettirdikleri çok önemlidir. Bir ürünün ya da hizmetin benzerleri arasında tercih 

edilmesi, o tasarımın düĢünsel estetiğine ve derinliğine bağlıdır. Özellikle afiĢ, kitap 

kapağı ve illüstrasyon gibi çalıĢmalarda çok daha belirgin bir Ģekilde ortaya çıkan bu 

noktalar düĢünsel estetiğe ve derinliğe sahip tasarımlar yaratma becerisiyle, seçilmiĢ 

bir hale gelmektedir. (MEB Ortaöğretim Grafik Tasarım Programı) 

 



 

 

  23 

 

Teknolojiyi Kullanma Becerisi 

Dijital tasarım, grafik tasarım dersinin 12. sınıf konularında karĢımıza çıkmaktadır. 

Konu anlatımları direkt olarak bilgisayar ortamlarında, ilgili bilgisayar yazılımlarında 

(Photoshop, FreeHand, CorelDraw vb.) yapılmalıdır. Bu yazılımların teknik 

bilgilerinin kullanım baĢarısı, tasarımı doğrudan etkilemektedir. HazırlanmıĢ olan 

taslak ve beyindeki imgelerin görsel bir yüzeye yansıtılabilmesi için teknolojiyi 

kullanma becerisi gerekmektedir (MEB Ortaöğretim Grafik Tasarım Programı). 

 Öğrenme Alanları 

Öğrenme alanı; birbiri ile iliĢkili beceri, tema, kavram ve değerlerin bir bütün olarak 

görülebildiği, öğrenmeyi organize eden yapıdır. Grafik Tasarım dersi öğretim 

programı“öğrenme alanı” adı altında organize edilmiĢ yapılardan oluĢmaktadır. 

Öğrenme alanları, programda öngörülen bilgi, beceri, kavram, değerler ve tutumların 

sistematik bir Ģekilde iliĢkilendirildiği konu alanlarından oluĢmaktadır. Bu anlamda 

öğrenme alanlarına iliĢkin program tablosu, kazanımları, örnek etkinlikleri ve gerekli 

açıklamaların yapılacağı sütunları içeren üç ana bölümden oluĢturulmuĢtur. 

Programda içeriği belirleyen genel çerçeve, grafik tasarım eğitiminin içerik ve 

amaçlarına uygun bir Ģekilde organize edilmiĢtir. Öğrenme alanlarında sınıf düzeyine 

göre belirlenen kazanımlar ardıĢık ve bir bütün oluĢturacak Ģekilde düzenlenmiĢtir. 

Grafik Tasarım dersi iki öğrenme alanı çerçevesinde yapılandırılmıĢtır. 

I - Grafik Tasarımın Temelleri  

II - Grafik Tasarım Teknikleri 

I – Grafik Tasarımın Temelleri 

Bu öğrenme alanı “Grafik Tasarım Dersi”nin tanıtımı ve temel tasarım bilgilerinin 

verildiği baĢlangıç noktasıdır. Grafik sanatların ne demek olduğu, tarihi, diğer plastik 

sanatlardan farkı, Türkiye‟de ki geliĢimi, grafik sanatçıları ve ürünleri hakkında ki 

bilgiler, daha çok öğrenciler tarafından yapılacak olan araĢtırmalarla sağlanacaktır. 

Öğretmen, öğrencilerin kaynak araĢtırmalarına yön vererek gerekli noktalarda kendi 

hazırladığı görsel materyallerle desteklemelidir. 

Grafik Tasarım dersinin bütünsel yaklaĢımına uygun olarak tüm konuları ve 

etkileĢimleri vurgulayacak biçimde belirlenmiĢ iki öğrenme alanından biri olan, 

“Grafik Tasarımın Temelleri” öğrenme alanı, içeriği açısından “Grafik Tasarım 

Teknikleri” öğrenme alanının konu ve temaları ile entegre durumdadır. Bu nedenle 
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diğer öğrenme alanı altında belirlenen kazanımlar geliĢtirilirken, söz konusu öğrenme 

alanının içeriği uygulamalarla iliĢkilendirilmiĢtir. Bu öğrenme alanı 11. ve 12. sınıfta, 

aynı amaç altında farklı konu baĢlıkları Ģeklinde hazırlanmıĢtır. Grafik tasarım 

konularına tarihi bakıĢ, güncel takip ve tasarımın sanatsal oluĢumu bu öğrenme 

alanının kapsamına girmektedir. 

Öğrencilerde bu yeterliliklerin oluĢabilmesi için etkinlik ve açıklamalar kısmında 

çeĢitli konulara ve uygulamalara yer verilmiĢ, ancak grafik tasarım literatürünün çok 

geniĢ olması nedeniyle yer verilemeyen diğer konu ve uygulamalar için öğretmene 

seçme özgürlüğü de bırakılmıĢtır (MEB Ortaöğretim Grafik Tasarım Programı). 

I I– Grafik Tasarım Teknikleri 

“Grafik Tasarım Teknikleri” Grafik Tasarım dersi öğrenim alanlarından ikincisidir. 

Bu öğrenme alanı, özgün baskı teknikleri ve bilgisayar destekli tasarım tekniklerini 

içermektedir. Ġlk öğrenme alanındaki mevcut konu ve uygulamaların zemin 

oluĢturduğu süreçte edinilen bilgilerin daha çok uygulamaya döküldüğü bir öğrenim 

alanıdır. Tasarım oluĢturma sürecinde edinilmiĢ bilgilerin ve imge durumundaki 

tasarımın, somutlaĢabilmesi için uygulanması gerekli bir takım teknikler söz 

konusudur. Bu öğrenme alanında öğrenci, bir çok özgün baskı tekniğini ve dijital 

tasarım yaratma tekniklerini öğrenecektir. Edinilen bilgilerin kalıcı olabilmesi 

açısından teknik bilgiler belli bir amaca ve sıraya göre hazırlanmıĢtır.                                                                    

Grafik Tasarım Teknikleri öğrenme alanındaki ünitelerde bulunan konuların, 

uygulama sürelerinin çok uzun olması nedeniyle ancak bazılarına yer verilmiĢtir. 

Gerek özgün baskı tekniklerinin, gerekse ilgili bilgisayar yazılımlarının çeĢitliliği 

nedeniyle öğretmene seçme özgürlüğü de bırakılmıĢtır. Programda verilen etkinlikler 

birer öneri niteliğindedir. Öğretmen, bu etkinlikleri aynen kullanabilir veya ekleme ve 

çıkarmalar yapabilir. Bunun dıĢında baĢka etkinlikler de geliĢtire-bilir (MEB Orta 

Öğretim Grafik Tasarım Programı). 

Etkinlikler, öğrenci merkezli ve öğrenme sürecinde öğrencinin etkin bir rol 

üstlenmesini sağlayacak Ģekilde düzenlenmiĢtir. Örneğin, öğrencinin sadece okuyarak 

veya öğretmeni dinleyerek bilgi edinmesi veya beceri geliĢtirmesi yerine; sınıfta 

arkadaĢlarıyla tartıĢarak, görüĢlerini açıklayarak, sorgulayarak, baĢka arkadaĢlarına 

aktararak öğrenme sürecine etkin olarak katılması amaçlanmaktadır. Öğrencilerin 

birbirleriyle ve öğretmenlerle karĢılıklı iletiĢime ve etkileĢime girmelerini, 
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birbirlerine açık uçlu ve anlamlı sorular sormalarını, araĢtırma yapmalarını sağlayıcı 

etkinliklere yer verilmiĢtir  (MEB Orta Öğretim Grafik Tasarım Programı).  

 2. 4. 3. Programın Uygulanmasına ĠliĢkin Ġlke ve Açıklamalar 

1. Grafik Tasarım dersi öğretim programında, belirlenmiĢ kazanımların öngördüğü bir 

içerik sınırlaması söz konusudur. Öğretmen kazanımları gerçekleĢtirirken çevre 

özelliklerini, öğrenci grubunun ilgilerini, ihtiyaçlarını, beklentilerini, hazır-

bulunuĢluk düzeylerini ve dolayısıyla da ön bilgilerini dikkate almalıdır. 

2. Öğretim programında, eleĢtirel düĢünme, yaratıcı düĢünme, iletiĢim, araĢtırma ve 

sorgulama, problem çözme, bilgi teknolojilerini kullanma, giriĢimcilik ve Türkçeyi 

doğru, etkili ve güzel kullanma becerisi gibi ortak becerilerin yanı sıra, grafik tasarım 

dersine ait taslak oluĢturma becerisi, teknik uygulama becerisi, yazı – resim iliĢkisi 

kurabilme becerisi, konu algılama becerisi, sanatsal düzenleme becerisi, özgün teknik 

geliĢtirme becerisi, bilgi toplama becerisi, düĢünsel estetiğe ve derinliğe sahip 

tasarımlar yaratma becerisi, teknolojiyi kullanma becerisi gibi alana özgü beceriler 

yer almaktadır.  

Öğretmen dersi planlarken hazırladığı öğretimsel iĢlerin tümünde yukarıda belirtilen 

becerilerin bir veya uygun olan birkaç tanesinin kullanılabileceği ortamlar 

oluĢturmalıdır. Öğretmen sınıf içi ve sınıf dıĢı etkinlikler ile geliĢtireceği becerileri 

pekiĢtirmek için ödev veya projeler verebilir. 

3. AraĢtırma etkinlikleri öğrenci merkezli bir bölümdür. Öğrencilerin konulara 

hazırlanması açısından bireysel araĢtırmaya yönlendirilmeleri gerekmektedir. Bu 

alanda konu iĢleniĢlerine girilmeden önce serbest araĢtırma süreleri verilmelidir. 

Basılı yayınlar, internet, gazete ve dergiler, konu mekânları, konu kiĢileri ve 

benzerleri gibi, araĢtırmalara kaynak oluĢturabilecek her Ģey, geniĢ bir yelpazede 

sunulmalıdır. Bu perspektifte yapılacak tüm araĢtırma çalıĢmaları, ders iĢleniĢinde, 

algılamada ve uygulama çalıĢmalarında verimi arttıracak önemli noktalardır. (MEB 

Orta Öğretim Grafik tasarım programı) 

4. Programda yer alan değerleri öğretmen yeri geldiğinde, etkinlikler içinde bu 

değerleri vurgulayan bölümler oluĢturarak pekiĢtirmelidir.  

5. Öğretmen, okulun bulunduğu çevre ve imkânları dikkate alarak programda örnek 

olarak verilen etkinlikleri aynen uygulayabilir ya da kendisi yeni etkinlikler 

geliĢtirebilir. Yeni etkinlikler geliĢtirilirken, kazanımlar ve farklı öğrenme stil ve zekâ 

türlerine sahip öğrencilerin ilgi, yetenek ve ihtiyaçları göz önüne alınarak aktif 
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öğrenmeye dayalı etkinlikler hazırlanmalıdır. Öğretmen bilgi dağıtıcı rolü yerine, 

öğrencilerinin anlam kurmalarına yardımcı rolünü benimsemelidir. 

6. Millî ve dinî bayramlar, mahallî kurtuluĢ ve kutlama günleri, önemli olaylar, belirli 

gün ve haftalardan yararlanılarak, öğrencilerin millî duyarlılığı geliĢtirilmelidir. 

Öğretmen, Atatürk‟ün “Türk, öğün, çalıĢ, güven”, “Ne mutlu Türküm diyene!” ve 

“Yurtta sulh, cihanda sulh” gibi sözlerinden hareketle, Türklerin tarihte oynadıkları 

rolü; askerlik, idare, hukuk, bilim, fen ve sanat alanında insanlığa hizmetlerini 

göstermelidir. Öğrencilerin, Türk milletine, Türk bayrağına, Türk ordusuna ve 

vatanına hizmet eden kiĢilere sevgi, saygı ve takdir duygularını geliĢtirmelidir. 

7. Öğretmen, etkinlik (müze, sergi, galeri gibi sanat merkezleri vb.) gezilerine önem 

vermelidir. Bu gezilerin her aĢaması planlanmalı ve değerlendirilmelidir. Öğrenciler 

için çalıĢma kâğıtları hazırlanmalı sonuç raporları istenmelidir. Bu geziler aracılığı ile 

öğrencilerin sanat zevki ve estetik duygularını geliĢtirmeleri sağlanmalıdır.                   

8. Öğretmen, öğrencilere millî, ahlaki, insani, manevi, kültürel değerler bakımından 

besleyici; demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti‟ne 

karĢı görev ve sorumluluklarını yerine getirmede yol gösterici olmalıdır. 

9. Öğretmen, kazanımların yapısına uygun olan değerlendirme araç ve yöntemlerini 

seçmelidir. Değerlendirme, öğrenmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Öğretmen sadece 

öğrenme ürününü değil, öğrenme sürecini de değerlendirmelidir. Değerlendirmede 

geleneksel yöntemlerle, alternatif değerlendirme yöntemleri birlikte kullanılmalıdır. 

Bu değerlendirme yöntemleri ve araçları; gözlem, performans ödevleri, görüĢmeler, 

öz değerlendirme ölçekleri, öğrenci ürün dosyaları (portfolyo), projeler vb.dir. 

Öğrenciler etkinlikler çerçevesinde fotoğraf, resim, proje, poster, afiĢ gibi çalıĢmalar 

yapabilmeli ve bunlar aileleri ve çevreleriyle paylaĢmak için sergilenmelidir (MEB 

Orta Öğretim Grafik Tasarım Programı). 

10. Ölçme ve değerlendirme sürecinde kullanılmak amacıyla geliĢtirilen, örnek 

formlar yeri geldikçe öğretmen ve öğrenciler tarafından uygulanır. Formlar aynen 

kullanılabileceği gibi öğretmen tarafından yeni formlar da geliĢtirilebilir. 

11. Öğrenci düzeyi ve çevre etkenleri dikkate alınarak öğrenme-öğretme 

etkinliklerinde farklı ünitelerin birbirleriyle bağlantılı olan kazanımları birlikte ele 

alınabilecektir. 
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12. Öğrenme-öğretme etkinliklerinde öğrenci düzeyine, eğitim ortamına ve çevre 

etkenlerine göre öğrencilerin aktif olduğu öğrenme-öğretme yöntem ve teknikleri 

kullanılır. 

13. Öğrenme-öğretme etkinliklerinde, kazanımların edinilmesine yardımcı olabilecek 

uygun görsel, iĢitsel ve basılı materyallerden yararlanılır. 

14. Etkinlikleri planlarken, bir sonraki haftanın etkinlikleri dikkate alınarak planlama 

yapılması öğretmenin ve öğrencilerin hazırlığı açısından önemlidir. 

15. Öğrencilerin devamlı kullanmaları için bir taslak defteri oluĢturmaları 

sağlanmalıdır. Tüm çalıĢmalarda eskiz oluĢturulmasının alıĢkanlık haline gelebilmesi 

açısından bu defter, baĢarı değerlendirmelerinde bir ürün niteliği taĢıyabilir. 

16. Özellikle kurum kimliği oluĢturma ve afiĢ tasarımı konularında beyin fırtınası 

(brainstorming) yönteminden yararlanarak uygulama ile ilgili grup çalıĢmaları 

yaptırılabilir. 

17. Taslak çalıĢmalar orijinal çalıĢmaya dönüĢtürülürken temiz ve düzenli bir çalıĢma 

yapılır, iĢ önlüğü giyilir. 

18. Gerekli bilgi ve teknik özellikler ile baskı yapılacak kâğıt ve baskıda dikkat 

edilecek önlemler, uygulamalı olarak gösterilir. 

19. Her yeni çalıĢmanın baĢlangıcında o çalıĢmanın belirgin safhalarına göre 

yapılacak ilk uygulama öğretmen tarafından öğrencilere gösterilir. 

20. Öğrencilerin, baskı çalıĢmalarını bitirdikten sonra kullandığı araç ve gereçleri 

temizlemesi, yerine kaldırması ve atölyeyi temiz bırakması sağlanır. 

21. Öğrenciler grafik çalıĢmalarına basit araĢtırmalarla baĢlatılır, serbest ve özgün 

tasarımlarla devam ettirilir. 

22. Öğrencilere Türk ve yabancı reklam, afiĢ, özgün baskı sanatları ve eserleri 

tanıtılır, bunlarla ilgili araĢtırma yapmaları sağlanır  (MEB Orta Öğretim Grafik 

tasarım programı). 

23. Görsel iletiĢim araçlarının tasarım uygulama ve basım iĢlemleri için matbaalarla 

ĠĢ birliği yapılmalıdır. 

24. Her öğrenci, grafik sanatlarla ilgili resimleri, yazıları bir dosyada toplamalı ve 

zaman zaman araĢtırdığı bilgileri arkadaĢlarına sunmalıdır. 
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25. Öğrenciler sürekli gözlenerek onların kiĢilikli, özgün çalıĢmalar yapmalarına 

olanak sağlanır. 

26. Çinko ile gravür çalıĢması yapabilmesi ve aquatinta-asitle yedirme tekniğinin 

uygulanabilmesi için havalandırması bulunan kapalı oda, asit kapları ile lavabo 

olmalıdır. 27. Tasarım çalıĢmalarında resim atölye, temel sanat eğitimi, desen atölye 

öğretmenleri ile iĢbirliği yapılarak nokta, çizgi, leke, hareket, denge, ritm, açık-koyu 

kompozisyon, renk gibi resim öğelerinin grafik tasarım çalıĢmalarında uygulanması 

sağlanır. 

28. Grafik çalıĢma örnekleri paspartulanır veya jelatin kağıdı ile kaplanır ve okul 

panosunda sergilenir.                                                                                                         

29. Öğrenciler, dijital grafik çalıĢmalarına basit araĢtırmalarla baĢlatılır. Serbest ve 

özgün tasarımlarla devam ettirilir. Öğrencilere Türk ve yabancı dijital grafik 

tasarımcıları ve önemli tasarımları tanıtılır. 

30. Kullanılacak programlar hazır paket programlar olup bunlara örnek olarak 

a- ADOBE PHOTOSHOP (çizim ve resim) 

b- COREL DRAW (yazı karakterleri, logo, amblem için) 

c- FREEHAND (çizim, amblem,logo için) 

d- FLASH (animasyon ve web sayfası için) 

e- QUARK EXPRESS (mizampaj, sayfa düzenlemesi için) verilebilir. 

31. Bilgisayar öğretmenleriyle iĢbirliği yapılmalıdır. DeğiĢen ve geliĢen teknolojiye 

uygun, yeni çıkacak programlarda göz önünde bulundurulmalı ve takip edilmelidir 

(MEB Orta Öğretim Grafik tasarım programı) 
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2. 4. 4. GRAFĠK TASARIM DERSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMI ÖĞRENME 

ALANLARI, 

Çizelge -1- 

11. SINIF                               ÜNĠTELER VE SÜRELERĠ 

 

Öğrenme Alanları 

 

Üniteler 

 

Kazanım 

Sayıları 

 

Süre/Ders 

Saati 

 

Oran% 

 

GRAFĠK TASARIMIN 

TEMELLERĠ 

 

Grafik Sanatlar 

 

5 

 

6 

 

8 

 

Grafik Resim ÇalıĢma 

Yöntemleri 

 

5 

 

16 

 

22 

 

GRAFĠK TASARIM 

TEKNĠKLERĠ 

Tipografi 4 12 16 

Özgün Baskı Resim 

Teknikleri 

11 38 54 

 TOPLAM 25 72 100 
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Çizelge-2- 

12. SINIF                               ÜNĠTELER VE SÜRELERĠ 

 

Öğrenme Alanları 

 

Üniteler 

 

Kazanım 

Sayıları 

 

Süre/Ders 

Saati 

 

Oran% 

 

GRAFĠK TASARIMIN 

TEMELLERĠ 

Tanıtım ve Kurumsal Kimlik 
 

5 

 

16 

 

11 

ĠletiĢim Grafiği 9 16 11 

Dijital Tasarıma GiriĢ 
 

5 

 

20 

 

14 

Dijital Grafik Resim 

ÇalıĢmaları 

4 24 17 

 

GRAFĠK TASARIM 

TEKNĠKLERĠ 

Dijital Tanıtım Grafiği 4 32 22 

Dijital Animasyon-Ġllüstrasyon 

Tekniği 

5 36 25 

 TOPLAM 32 144 100 

(MEB, http://ogm.meb.gov.tr/derscizelgeleri.doc) 
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3.BÖLÜM 

3.1 ĠLGĠLĠ YAYINLAR VE ARASTIRMALAR 

Türkiye‟de sanat eğitimi alanındaki akademik çalıĢmalar giderek artmaktadır. Bu 

bağlamda Grafik Tasarım eğitimi alanları ile ilgili konularda çeĢitli araĢtırmalar 

yapıldığı görülmektedir. Bu çalıĢmada, bu araĢtırmanın içeriği ile ilgili olanlara yer 

verilmiĢtir. 

Yerli‟nin (2007) “Resim-iĢ Öğretmenliği Programındaki Temel Tasarım Derslerinin 

Grafik Tasarım Anasanat Atölye Derslerine Etkisine ĠliĢkin Öğrenci GörüĢleri” 

baĢlıklı yüksek lisans tezinde; yüksek öğretim kurumlarındaki Resim-is Ögretmenligi 

programında yer alan Temel Tasarım derslerinin, üst sınıflardaki Grafik Tasarım 

Anasanat ATL (atölye) derslerine etkileri belirlenmiĢtir. 

AraĢtırma bulgularına göre; 

Temel Tasarım dersinin Grafik Tasarıma etkisine iliĢkin durumlar araĢtırılarak ve 

belirlenen güçlüklerin istatiksel teknikler kullanılarak çözümlenmesi yönünde Grafik 

Tasarım Anasanat öğrencilerinin görüĢleri irdelenmiĢ ve yorumlar getirilmiĢtir. 

Öğrencilerin, Temel Tasarım Eğitimi‟nin Programdaki Yeri ile ilgili GörüĢleri; 

AraĢtırmanın birinci alt probleminde, öğrencilerin Temel Tasarım Egitimi derslerinin 

programdaki yerine iliĢkin görüĢleri belirlenerek ortaya konmaya çalıĢılmıĢtır. 

Ögrencilere, Temel Tasarım‟ın Güzel Sanatlar Eğitimi veren akademik 

programlardaki yeri ile ilgili 5 soru yöneltilmiĢtir. Programdaki Yeri ifadesinin baĢ 

harflerini karĢılayan PY kısaltması, her bir önerme numaralandırılarak kullanılmıĢtır.  

Öğrencilerin, Temel Tasarım Eğitimi Kapsamında Ögretim Süreçleri ile ilgili 

GörüĢleri; 

AraĢtırmanın ikinci alt probleminde, öğrencilerin Temel Tasarım dersleri 

kapsamındaki öğretim süreçlerine iliĢkin görüĢleri belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Temel 

Tasarım derslerinde öğretim süreçleri içine giren ders içerik ve saatleri, ders teknik ve 

yöntemleri, ders kaynaklarının durumu, atölyelerin fiziksel durumları, teknolojinin 

kullanımı… vb. konularda öğrencilerin görüĢlerini ifade eden yanıtların çözümlenmesi 

yapılmıĢtır. Öğrencilere, ilgili dersin öğretim süreçleriyle ilgili 9 soru yöneltilmiĢtir. 

AraĢtırmanın üçüncü alt probleminde, öğrencilerin Temel Tasarım ile Grafik Tasarım 

arasındaki ilgiye dönük görüĢleri belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Grafik Tasarımın alt 

yapısını oluĢturan Temel Tasarım Eğitimi‟nde tasarımın temel öğeleri, tasarım ilkeleri, 
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yaratıcı düĢünce ürünleri, teknik bilgi ve becerilerin kazanımı, gözlem ve imgelerin 

ifadesi, tasarımcı kimliğinin oluĢumu gibi konularda öğrencilerin görüĢlerinin 

çözümlenip yorumlanması yapılmıĢtır. Öğrencilere, iki alan arasındaki iliĢkiye yönelik 

9 soru yöneltilmiĢtir. 

AraĢtırmanın dördüncü alt probleminde, Temel Tasarım Eğitimi alanındaki Öğretim 

elemanlarına yönelik öğrenci görüĢleri belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Temel Tasarım 

Eğitimi‟nde öğretim elemanlarının etkisi, ders etkinliklerindeki yaklaĢımları, alanında 

uzman olması, alandaki diğer öğretim elemanlarıyla görüĢmesi, not verirken etkin bir 

değerlendirme yapabilmesi gibi konularda öğrencilerin görüĢleri çözümlenip 

yorumlanmıĢtır. Öğrencilere, dersin öğretim elemanlarına yönelik 8 soru 

yöneltilmiĢtir. 

AraĢtırmada elde edilen bulgulardan su sonuçlara ulaĢılmıĢtır: 

• Öğrencilerin, Temel Tasarım Eğitimi‟nin programdaki yeri hakkındaki 

görüĢleriyle 

ilgili bulgular incelendiğinde; öğrencilerin Bauhaus Programı ve Temel 

Tasarım bağlantısını kurabilme, tanım- ilke ve yöntemler açısından dersin 

programdaki yerini değerlendirme gibi durumlarda güçlükler saptanmıĢtır. 

Ayrıca diger alanları da kapsayan aktarımlı bir program izlenmesi, anasanat 

atölye dersleri için temel olusturucu ve hazırlayıcı iĢlevine programda yer 

verilmesi, yinelenen kopya çalıĢmaları ve sürekli yenilenmeyi gerekli gören 

program geliĢtirme ve değiĢtirme durumları ile ilgili yaklaĢık bütün konularda 

değiĢik düzeylerde güçlüklerin olduğu sonucu elde edilmiĢtir. 

• Temel Tasarım derslerinin öğretim süreçlerine iliĢkin öğrenci görüĢleriyle 

ilgili bulgular incelendiğinde; teori ve uygulama yöntemleri, ders saati- kredi 

ve içerikleri, atölye- teknik malzeme gibi fiziksel Ģartlar ile ilgili durumların 

uygun olmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. Ayrıca geleneksel yöntemler ve 

geliĢmiĢ teknoloji kullanımı, ders yayınları yeterliliği ve sergileme etkinlikleri 

ile ilgili konuların birçoğunda değiĢik düzeylerde güçlüklerin olduğu görüĢleri 

yaygındır. Öğrenciler, Temel Tasarım derslerinde öğretim süreçlerinin etkili 

bir biçimde gerçekleĢmesiyle ilgili olarak tam katılımı sağladıkları “ Temel 

Tasarım‟da değerlerle düĢünerek sorun çözerken bağımsız ve özgün 

tasarımlara dayalı etkinlikler gerçekleĢtirme” konusunda kararlılıklarını 
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göstermiĢlerdir. Bu bağlamda “sadece görülenin tekrarlanarak kopya 

çalıĢmaların yapıldığı gelenekselleĢen eğitim yaklaĢımlarında derslerin 

iĢlenmesi” ile “geliĢmiĢ teknolojilerin kullanımının derslerde 

yaygınlaĢtırılması” durumları, birbiriyle çeliĢen ve birbirini etkileyen 

güçlükler olarak öğretim süreçlerinde belirlenmiĢtir. Bunun yanısıra, 

öğrencilerin Temel Tasarım derslerini saat, kredi ve içerikleri bakımından, 

Temel Tasarım konusundaki yayınları da sayı ve kapsam bakımından yeterli 

bulmadıkları görülmektedir. 

• Öğrencilerin Temel Tasarım ve Grafik Tasarım iliĢkisine yönelik görüĢleriyle 

ilgili bulgular incelendiğinde, bu dersler arasındaki etkileĢim ile ilgili 

genellikle olumlu görüĢlere sahip oldukları görülmektedir. Bu bağlamda, 

öğrencilerin çok büyük bir bölümü Temel Tasarım Eğitimi‟nin önemli 

olduğunu ve kendilerinin etkili bir tasarımcı olabilmeleri için algılama ve 

görsel deneyime katkı sağladığını düĢünmektedirler. Ayrıca öğrenciler en çok, 

Temel Tasarım Eğitimi‟nin, farklı düĢünebilme ve yaratıcı düĢünce ürünlerini 

tasarlayıp sunabilme yönünden Grafik Tasarım‟a ya da Görsel iletiĢim 

Tasarımı‟na alt yapı oluĢturduğu fikrinde birleĢmektedirler. Bunun yanında 

öğrencilerin “anasanat atölye dalını Grafik Tasarım olarak seçmesinde Temel 

Tasarım derslerinin etkisi”, “Grafik Tasarım‟da Temel Tasarım öğeleriyle 

ilkelerini kullanması”, “Temel Tasarım derslerindeki baĢarılarının, Grafik 

Tasarım‟daki baĢarılarını etkilemesi” konularına önemli oranlarda katılım ve 

katkıların olduğu söylenebilir. 

• Öğrencilerin, Temel Tasarım Eğitimi‟ni veren öğretim elemanlarına yönelik 

görüĢleri ile ilgili olarak en çok, Temel Tasarım Eğitimi derslerini alanında 

yetkin ve tecrübeli akademisyenlerin yürütmesini önemsedikleri fikrinde 

oldukları görülmektedir. Bu durum, daha önce yapılmıĢ araĢtırmalarda da 

görüldüğü gibi, yüksek öğretim kumlarına yeni kaydolan ve ilk yıllarında 

yüksek beklenti ve isteklerle programdaki derslere katılan öğrencilerin, 

akademik düzeyde tecrübeli ve yetkin öğretim elemanlarının derse girmesini 

istediklerini doğrulayan bir durumdur. Öğrencilerin derslere karĢı 

güdülenmesi bakımından son derece dikkate alınması gereken ve öncelik 

tasıyan eğitim gereksinmeleridir. Bunun yanında; “Temel Tasarım dersleri 



 

 

  34 

 

içindeki etkinliklerin öğretim elemanının beklentileri doğrultusunda 

Ģekillenmesi”, “dersle ilgili baĢvuru kaynağı olarak öğretim elemanının 

önerdiklerinin yeterliliğinin olup olmaması” ve “öğretim elemanlarının Temel 

Tasarım ders iĢleme yöntemleri ve uygun teknikler geliĢtirmede birbirleriyle 

görüĢüp ortaklasa bir program izlemesi” konularında önemli güçlükler 

yaĢadıkları anlaĢılmaktadır.  

AraĢtırmadan elde edilen bulgulara dayalı olarak, sanat eğitimcisi yetiĢtiren yüksek 

öğretim kurumlarındaki Resim-iĢ Öğretmenliği / Eğitimi Programında Temel Tasarım 

Eğitimi‟nin programdaki yeri, öğrenme-öğretme süreci, Temel Tasarım ve Grafik 

Tasarım iliĢkisi ve dersin ögretim elemanları ile ilgili birçok konuda güçlüklerle 

karĢılaĢıldıgı söylenebilir. Grafik Tasarım‟ın geliĢimi açısından; Temel Tasarım‟ın 

önemi ve gerekliliğinin anlaĢılmasına ve bu güçlüklerin giderilmesine iliĢkin olarak da 

önemli eğitim gereksinmelerinin olduğu düĢünülmektedir. 

Yılmaz‟ın (1993) “Sanatçı ve Sanat Eğitimcisi YetiĢtiren Yüksek Ögretim 

Kurumlarında Grafik Tasarımı Eğitiminde Uygulanan Yöntemler” baĢlıklı doktora 

tezinde; yüksek öğretim kurumlarındaki Grafik Tasarım derslerinde uygulanan 

yöntemlerle ilgili öğretim elemanlarının görüĢleri incelenmiĢtir. 

AraĢtırma bulgularına göre; 

Grafik Tasarım derslerinde öğretim yöntemleri belirlenirken; islenen konular, sahip 

olunan araç-gereçler, kullanılması planlanan teknikler, içinde bulunulan zaman 

uygunluğu, öğrenci grubunun büyüklüğü, öğrencilerin bilgi düzeyi ile yetenek ve 

ilgileri gibi konuların dikkate alınması gerektiği vurgulanmıĢtır. 

Öğretim elemanlarının Grafik Tasarım eğitiminde genel olarak yaparak ve yaĢayarak, 

gösterip yaptırma ve bireysel çalıĢma yöntemlerini daha çok tercih ettikleri 

saptanmıĢtır. 

Öğretim elemanlarının iĢlenen konuya iliĢkin uygulamaları destekleyici bir biçimde 

teorik bilgiye de yer verdikleri ortaya çıkmaktadır. 

Grafik Tasarım çalıĢmalarında öğrencilere deneme ve araĢtırma yapabilmeleri için 

zaman tanınarak, gerekli Ģartların oluĢturulmasının önemi saptanmıĢtır. 

Öğrencilerin, öğretim elemanlarının rehberliğinde proje çalıĢmalarına 

yönlendirilmelerinin gerektiği ortaya çıkarılmıĢtır. 
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Çagdas bir eğitim aracı olan bilgisayar; Grafik Tasarımı eğitiminin etkinliğini artırmak 

için tasarımların ön aĢamaları ve son biçimlendirmelerinde öğretim yöntemi olarak 

kullanılmasının önemi ortaya çıkmaktadır. 

Grafik Tasarım eğitiminde sanat eğitimcilerinin hoĢgörülü, yapıcı fakat belli kuralları 

da koruyan tavır içinde, dengeli bir özgürlüğün tanındığı bir atölye atmosferini 

benimsedikleri saptanmıĢtır. 

Grafik Tasarım eğitiminde en doğru değerlendirmenin, öğrencinin kendi kendisiyle 

kıyaslanarak bireysel geliĢimini, baĢarısını ve öğrenme düzeyini ölçebilen 

değerlendirme oldugu saptanmıĢtır. 
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4.BÖLÜM  

 YÖNTEM 

Bu bölümde; araĢtırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması, verilerin 

çözümü ve yorumlanmasına iliĢkin açıklamalara yer verilmiĢtir. 

Tablo 4‟de Öğretmenlerin cinsiyetlerinin dağılımlarına iliĢkin frekans (f), yüzde 

(%),iliĢkin sayısal değerler çizelge verilmektedir. Tablo 5‟de Öğretmenlerin kaç 

yıldır Resim Öğretmenliği yaptığına iliĢkin sayısal değerler çizelgede verilmektedir. 

Tablo 6‟ da Öğretmenlerin G. S. ve S. L.‟ndeki hizmet süreleri çizelgede 

verilmektedir. Tablo 7‟de de Grafik Tasarım Atölyesinin olup olmadığının dağılımını 

gösteren değerler çizelgede verilmektedir. 

 

4.1 AraĢtırmanın Modeli 

Bu araĢtırmanın amacı, G. S. ve S. L.‟leri resim bölümlerinde Grafik Tasarım dersine 

yönelik öğretmen ve öğrenci görüĢlerini belirli boyutlarıyla incelemek ve ortaya 

konan verilerle Grafik Tasarım dersi eğitiminin geliĢtirilmesine görüĢ ve önerilerle 

katkıda bulunmaktır.  

Grafik Tasarım dersinde karĢılaĢılan sorun ve güçlüklerin neler olduğu, öğretmen ve 

öğrencilerin derse iliĢkin görüĢlerinin verimliliği artırmayı ne Ģekilde etki edeceği 

belirlenmeye çalıĢıldığı bu araĢtırmada; Grafik Tasarım dersinin yıllık ders 

planlarında bulunan konular doğrultusunda hareket edilerek, örgenci görüĢleriyle 

belirlenen etkileri, araĢtırma anketi ile toplanan bilgilere dayalı olarak betimlenmeye 

çalıĢılmıĢtır. Grafik Tasarım dersini alan öğrencilerin karsılaĢtıkları sorunlar ile bu 

sorunların çözümüne yönelik öneriler geliĢtirilmiĢtir. Grafik Tasarım dersi ile ilgili 

eğitim sorunlarının tanımlanabilir nitelikte olması halinde, tarama modelindeki 

araĢtırmalarla daha iyi anlaĢılabilir. 

 

4.2 Evren  

Bu araĢtırmanın çalıĢma evrenini, Türkiye‟deki 54 tane G. S. ve S. L.‟nden 5 okul 

oluĢturmaktadır. Daha geniĢ bir evrene açılamanın nedeni ise sürenin kısıtlı olması ve 
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okullarla iletiĢimde problem olması nedeniyle, aĢağıda isimleri verilen Güzel Sanatlar 

ve Spor Liseleri Resim bölümünde okuyan 11.sınıfta Grafik Tasarım dersini görmüĢ 

12.sınıf öğrencileri ve Grafik Dersine giren öğretmenler oluĢturmaktadır. Çorum - 

Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Giresun HurĢit Bozbağ Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, 

Samsun –Ġlk Adım Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Trabzon Akçaabat - Güzel Sanatlar 

ve Spor Lisesi, Tokat Güzel Sanatlar ve Spor Liselerini kapsamaktadır 

4.3 Örneklem 

AraĢtırma için tüm evrene ulaĢmanın ve bu kadar geniĢ bir kitleyi ele alıp incelemenin 

zor olacağı düĢüncesiyle örneklem alma yoluna gidilmiĢtir. Örneklem, bu 5 G. S. ve S.  

L.  Resim Bölümünde Grafik Tasarım dersi eğitimi veren 15 öğretmenden 10 „nu ve 

11 sınıfı tamamlayıp 12. sınıfa geçen 98 öğrenciyi kapsamaktadır. 12. sınıf öğrenci ve 

sayıları mevcutları açısından birbirleri arasında farklılık gösterdiği için veriler 

sonuçlandırılırken toplam katılan baz alınarak değerlendirmeye gidilmiĢtir. 

Tablo 1 de örnekleme giren Grafik Tasarım dersi veren öğretmenler, Tablo 2‟de 

örnekleme giren Grafik Tasarım dersi görmüĢ 12. sınıf öğrencileri ile ilgili sayısal 

bilgiler verilmiĢtir.          

Tablo1  

AraĢtırmanın Örneklemi (Öğretmen) 

 

Küme Evren Örnekleme 

Seçilen 

AraĢtırmaya 

Katılan 

Değerlendirme 

DıĢı Bırakılan 

Değerlendirmeye 

Katılan 

A.G.S.L.de Grafik 

Tasarım Dersine 

Giren Resim 

Öğretmenleri 

15 10 10 - 10 

(Okullarda derse giren 15 öğretmenden 10 öğretmene uygulanmıĢtır çünkü bazı 

okullarda sınıflar öğrenci mevcudunun az olması sebebiyle  2 grup veya 1 

gruptur. 
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Tablo 2 

AraĢtırmanın Örneklemi (Öğrenci) 

  

( 5 okuldaki toplam 12 sınıf öğrencileri 24 mevcut baz alınarak 120 hesaplanmıĢ, 

bunun sonucunda 100 öğrenci tespit edilmiĢ, bunlardanda 98 i araĢtırmaya 

katılmıĢtır.) 

Tablo 1‟de görüldüğü gibi, araĢtırmanın örneklemini oluĢturan Grafik Tasarım dersine 

giren 15 Resim Öğretmeninden 10‟u yanıt vererek araĢtırmaya katılmıĢtır. Böylece; 

araĢtırma için 10 öğretmenden toplanan bilgiler değerlendirmeye alınmıĢtır. 

Tablo 2 incelendiğinde, 5 G. S. Ve S. L. bazındaki Resim Bölümünde okuyan ve Grafik 

Tasarım dersi öğrencilerinin sayıca dağılımı görülmektedir. 

AraĢtırma örneklemindeki 98- 12 resim öğrenci bilgileri, tablolar halinde yer verilmiĢtir.  

Tablo 3‟te araĢtırmaya katılan öğrencilerin cinsiyetlerine göre dağılımları görülmektedir.    

Tablo 3 

Öğretmenlerin Cinsiyetlerine Göre Dağılımları 

CĠNSĠYET F % 

BAYAN 2 20 

BAY 8 80 

TOPLAM 10            100 

 

Yukarıdaki Tablo 3 incelendiğinde araĢtırmaya katılan öğretmenlerin %20‟sinin bayan, % 

80‟ nin ise erkek olduğu görülmektedir. 

Küme Evren Örnekleme 

Seçilen 

AraĢtırmaya 

Katılan 

Değerlendirme 

DıĢı Bırakılan 

Değerlendirmeye 

Katılan 

A.G.S.L. de Grafik 

Tasarım Dersini 

GörmüĢ 12.sınıf 

Öğrencileri 

120 100 98 - 98 
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Tablo 4 

Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Dağılımları 

CĠNSĠYET F % 

BAYAN 74 75.5 

BAY 24 24.5 

TOPLAM 98            100 

 

Yukarıdaki Tablo 4 incelendiğinde araĢtırmaya katılan öğrencilerin %75,5‟inin bayan, 

%24.5‟nin ise erkek olduğu görülmektedir. Buna göre bayan örgencilerin erkek 

öğrencilerin 3 kat olduğu görülmektedir. 

 

4.3 Verilerin Toplanması 

AraĢtırmada veri toplama aracı olarak “Grafik Tasarım Dersine iliĢkin Öğretmen ve 

Öğrenci GörüĢlerini Belirleme Anketi” kullanılmıĢtır. (EK 1). Bu anket yoluyla 5 G. S. ve 

S. L. nde Grafik Tasarım dersine girmiĢ öğretmen ve 12. sınıfta okuyan Grafik Tasarım 

dersi görmüĢ olan öğrencilerden veriler toplanmıĢtır. 

Önce araĢtırma konusuyla ilgili çalıĢmalar taranmıĢ, araĢtırmada veri toplamak üzere 

oluĢturulan anket, araĢtırmacı tarafından geliĢtirilmiĢtir. Anketin kapsam geçerliliğini 

sağlamak için uzman görüĢleri alınmıĢtır. Uzman görüĢleri doğrultusunda düzeltilen 

ankete son Ģekli verilmiĢtir. Anket, öğretmen ve öğrencilerin Grafik Tasarım dersine 

iliĢkin görüĢlerinin belirlenmesine yönelik olarak; 

Öğretmenlere 5‟i kiĢisel 15‟i programa iliĢkin soru olmak üzere toplam 20, oluĢan anket, 

 Öğrencilere ise kiĢisel ve Grafik Tasarım dersine iliĢkin 13 sorudan oluĢan anket 

uygulanmıĢtır. 

Anket uygulaması, okullara gönderilmiĢ gerekli açıklamalar araĢtırmacı tarafından 

iletilerek ders öğretmenleri tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. 
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4. 4. Verilerin Çözümü ve Yorumlanması 

Tezin konusuna bağlı olarak sınırlılıklar kısmında belirtilen G. S. ve S. L.‟lerinde Grafik 

Tasarım dersine giren öğretmen ve 12 resim sınıfı öğrencilerini kapsayan anket formu 

düzenlenmiĢtir.                                                                   

Öğretmenlerin anketi 5 kiĢisel soru ve programa iliĢkin 15 soru, diğer görüĢlerin 

sorulduğu üç bölümden oluĢmaktadır.  

Öğrencilerin anketi ise kiĢesel ve Grafik Tasarım dersine iliĢkin 13 sorudan oluĢmaktadır. 

Bu anket formlarında öğretmen ve öğrencilerin görüĢleri tespit edilerek yorumlanmıĢtır. 

Anket formunun tezin genel çerçevesini bozmaması açısından bulgular kısmında yer 

verilmeyerek ihtiyaç duyulduğunda incelenmesi için ekler bölümüne aktarılması 

yapılmıĢtır. Öğretmen anket formunun I. bölümünde yer alan kiĢisel bilgiler ve II. 

bölümünde sorun grubuna iliĢkin olarak öğretmenlerin görüĢleri: (1) Tamamen 

Katılıyorum, (2) Büyük Ölçüde Katılıyorum,  (3) Kısmen Katılmıyorum, (4) Çok Az (5) 

Hiç Ģeklinde derecelendirilmiĢtir. 

Öğretmenler tarafından konulara iliĢkin verilen cevaplar, ayrı ayrı baĢlıklar altında 

tablolaĢtırılarak veriler çözümlenmiĢtir. 

Anketin uygulanması sonucunda elde edilen veriler bilgisayara aktarılmıĢ ve verilerin 

çözümlenmesinde istatistiksel iĢlemler gerçekleĢtirilmiĢtir. GiriĢi yapılan verilerin soru 

bazında frekansları bulunmuĢ, yüzdeleri alınmıĢ ve sorular ayrı ayrı değerlendirilmiĢtir. 

Ġki ankette de 10 öğretmen ve 98 öğrenciye uygulanan anketten çıkan sonuçlara göre 

grafik tabloları oluĢturulmuĢtur. Bu tablolara bulgular kısmında yer verilmiĢtir. Her 

seçenekteki frekansların yüzdeleri alınarak bu yüzdelere göre değerlendirme yapılmıĢtır. 

Anket sonuçlarının değerlendirilip verilerin çözümlenmesi ve yorumlanması, uzmanların 

görüĢleri ıĢığında geçerli ve güvenilir bir Ģekilde gerçekleĢtirilmiĢtir. 
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5.BÖLÜM 

BULGULAR VE YORUM 

Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin Grafik Tasarım dersine yönelik 

görüĢ ve önerilerinin belirlenmesinin amaçlandığı araĢtırmanın bu bölümünde; araĢtırma 

sonucunda elde edilen veriler, tablolar halinde düzenlenerek yorumlanmaya çalıĢılmıĢtır. 

Grafik Tasarım dersine yönelik görüĢ ve önerilerle Grafik Tasarım dersinin öğretiminde 

geliĢtirme etkisine iliĢkin durumlar araĢtırılarak ve belirlenen güçlüklerin çözümlenmesi 

yönünde Grafik Tasarım dersi öğretmen ve öğrencilerinin görüĢleri irdelenmiĢ ve 

yorumlar getirilmiĢtir. 

5.1 Grafik Tasarım Dersine iliĢkin Öğretmen GörüĢleri 

AraĢtırma da Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde Grafik Tasarım dersine iliĢkin öğretmen 

görüĢleri belirlenmeye çalıĢılmıĢtır Grafik Tasarım Eğitimi‟nde öğretmenlerin Grafik 

Tasarım dersinin programına iliĢkin yaklaĢımları, G. S. ve S. L. Resim Bölümü alan 

derslerinden olan Grafik Tasarım dersi öğretim programlarının daha etkili duruma 

getirilmesi için amaçları, içeriği, konuları, öğretme-öğrenme etkinlikleri, 

değerlendirme ilkeleri yanı sıra programda değiĢtirilmesi-geliĢtirilmesi istenilen 

hususlar çözümlenip yorumlanmıĢtır. Öğretmenlere, kiĢisel 5, programa iliĢkin 15 ve 

programın geliĢtirilmesine katkı sağlaması açısından görüĢ ve önerilerine iliĢkin toplam 

20 soru yöneltilmiĢtir.  

I.Bölüm 

Tablo 5 

  Öğretmenlerin Cinsiyetlerine Göre Dağılımları 

CĠNSĠYET F % 

BAYAN 2 20 

BAY 8 80 

TOPLAM 10 100 

Öğretmenlerin cinsiyetlerine göre dağılımlarında bayanların %10, bayların %90 

olduğu görülmektedi 
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Tablo 6 

Öğretmenlerin Kaç Yıldır Resim Öğretmenliği Yaptığına ĠliĢkin Dağılımları 

YILLAR  F % 

1-5 2 20 

5-10 2 20 

10-15 5 50 

15 YILÜZERĠ 1 10 

TOPLAM 10 100 

Öğretmenlerin kaç yıldır resim öğretmenliği yaptıklarına iliĢkin dağılımlarında*1-5 yıl 

arası %20, 5-10 yıl arası %20,10-15 yıl arası %50, 15 yıl üzeri %10 olduğu 

görülmektedir. 

 

Tablo 7 

Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Hizmet Süresi Dağılımı 

YILLAR F % 

1-5 5 50 

6-10 5 50 

11 YIL ÜZERĠ - - 

TOPLAM 10 100 

 

Öğretmenlerin Güzel Sanatlar ve Spor Lisesindeki hizmet süreleri 1-5 yıl %50, 6-10 

yıl %50 olarak eĢit Ģekilde dağıldığı görülmektedir. 
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Tablo 8 

Grafik Tasarım Atölyesi Dağılımı 

 F % 

EVET 6 60 

HAYIR 4 40 

TOPLAM 10 100 

 

Grafik Tasarım Atölyesine iliĢkin dağılımı evet f-6, %60, hayır f-4, %40 olduğu 

görülmektedir. 
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Tablo 9 

Programa ĠliĢkin Sorular 

 

 

SORULAR Tamamen 

Katılıyorum 

Büyük Ölçüde 

Katılıyorum 

Kısmen 

Katılıyorum 

Katılmıyorum 

 

 

 

n 

f % F % f % f % 

1 Konular önem ve öncelik sırasına göre 

sıralanmıĢtır. 
3 30 4 40 3 30 0 0 

10 

2 Programda yer alan etkinlikler çağdaĢ 

yaklaĢımlar içermektedir. 
2 20 6 60 2 20 0 0 

10 

3 Konuların sıralanıĢı, öğretim ilkelerine göre 

(basitten zora,yakından uzağa,somuttan 

soyuta vb.) göre sıralanmıĢtır. 

3 30 6 60 1 10 0 0 
10 

4 Konular süreklilik ve ardıllık ilkelerine göre 

sıralanmıĢtır. 
2 20 6 60 2 20 0 0 

10 

5 Programın amaçları açık seçik 

anlaĢılmaktadır. 
3 30 5 50 2 20 0 0 

10 

6 Konular programda belirtilen amaçlara uygun 

olarak hazırlanmıĢtır. 
3 30 7 70 0 0 0 0 

10 

7 Programda belirtilen hedefler öğrencilerin 

düzeyine uygundur. 
2 20 7 70 1 10 0 0 

10 

8 Programın hedefleri öğrencilerin ihtiyaçlarına 

ve beklentilerine uygun olarak düzenlenmiĢtir. 
1 10 7 70 2 20 0 0 

10 

9 Programın hedefleri,dersin kapsam/içeriği ile 

tutarlıdır. 
3 30 6 60 1 10 0 0 

10 

10 Programın hedefleri ,biliĢsel,duyuĢsal ve 

deviniĢsel davranıĢlar olarak belirlenmiĢtir. 
3 30 6 60 1 10 0 0 

10 

11 Programdaki ünite ve konular, sınıflara göre 

dengeli ve düzenli bir dağılım göstermektedir. 
1 20 6 60 1 10 1 10 

10 

12 Programın içeriği öğrencilerin gelecekteki 

öğrenmelerine hazırlık sağlamaya yeterlidir. 
1 10 7 70 1 10 1 10 

10 

13 Programda yer alan konular öğrenci düzeyine 

uygunluk göstermektedir. 
2 20 5 50 3 30 0 0 

10 

14 Programdaki ünite ve konular öğrencilerin 

ilgilerini çekebilecek biçimde ele alınmıĢtır. 
1 10 6 60 3 30 0 0 

10 

15 Grafik tasarım dersinin öğretimi için ayrılan 

ders saati konuların içeriğinin 

kazandırılmasında yeterlidir. 

1 10 6 60 1 10 2 20 
10 
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5.2 Öğretmenlerin Grafik tasarım dersine iliĢkin görüĢleri 

Tablo 5‟te öğretmenlere sunulan önermelerin ilkinde “Konular önem ve öncelik 

sırasına göre sıralanmıĢtır.” ifadesi yöneltilmiĢtir. Öğretmenlerin %30‟u tamamen 

katılıyorum derken %40‟ı büyük ölçüde katılıyorum, %30‟u da kısmen katılıyorum  

ġeklinde görüĢ belirtmiĢlerdir. 

Oranlar arasındaki bu yakınlık öğretmenlerimizin programda Grafik Tasarım dersinin 

konularının önem ve öncelik sırasına göre sıralanmıĢ olduğu görüĢünde birleĢtiklerini 

göstermektedir. 

Öğretmenlere yöneltilen ikinci önerme; “Programda yer alan etkinlikler çağdaĢ 

yaklaĢımlar içermektedir.” önermesidir. Öğretmen yanıtları bağlamında tek tek 

değerlere bakıldığında %60 oranındaki en büyük payla öğretmenlerin bu önermeye 

büyük ölçüde katıldıkları belirlenmiĢtir. Buna ek olarak %20 oranında “tamamen” 

katıldıkları, %20 oranında da kısmen katıldıkları görülmektedir.  

Bu değerlerden yola çıkarak; öğretmenlerin yarısından fazlasının (%60) programda 

yer alan etkinliklerin çağdaĢ yaklaĢımlar içerdiği konusunda hem fikir oldukları 

saptanmaktadır. 

Üçüncü önerme ile öğretmenlerin “Konuların sıralanıĢı, öğretim ilkelerine göre 

(basitten zora, yakından uzağa, somuttan soyuta vb.) göre sıralanmıĢtır.” konusunda 

görüĢleri alınmıĢtır. Öğretmenlerin %60‟ı büyük ölçüde katıldıklarının belirtirken, 

%30‟u tamamen katıldıklarını ,%10‟u da kısmen katıldıklarını belirtmiĢtir.  

Buna göre; öğretmenlerin neredeyse tamamı, konuların sıralanıĢı, öğretim ilkelerine 

göre basitten zora, yakından uzağa, somuttan soyuta sıralanmıĢ olduğu görüĢünde 

birleĢmiĢlerdir.  

Öğretmenlerin görüĢlerinin sorulduğu dördüncü önerme,  “Konular süreklilik ve 

ardıllık ilkelerine göre sıralanmıĢtır.” önermesidir. Verilen yanıtlara bakıldığında tüm 

değerler içinde %60 oranındaki en büyük payla bu önermeye öğretmenlerimiz “Büyük 

Ölçüde” katıldıklarını belirtmiĢtir.. Ġki eĢit pay olarak  %20 oranında “Tamamen” ve 

“Kısmen” katılan öğretmenler de bulunmaktadır. 

 Bu değerlerden; öğretmenlerin konular süreklilik ve ardıllık ilkelerine göre sıralanmıĢ 

olduğuna katıldıkları anlaĢılmaktadır. 

Öğretmenlere beĢinci önerme olarak “Programın amaçları açık – seçik 

anlaĢılmaktadır. ” konusunda görüĢleri sorulmuĢtur.                                                                                                               
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Bu konuyla ilgili verilen yanıtların dağılımına bakıldığında, öğretmenlerin %50‟si 

büyük ölçüde katılırken %30‟u tamamen %20‟si de kısmen katıldıklarını ifade 

etmiĢtir.  

Buna göre; öğretmenlerin, programın amaçlarının açık-seçik anlaĢıldığı konusunda 

hem fikir oldukları sonucu çıkmaktadır. 

Öğretmenlere altıncı önerme olarak; “Konular programda belirtilen amaçlara uygun 

olarak hazırlanmıĢtır.” konusunda görüĢleri sorulmuĢtur. Bu konuyla ilgili verilen 

yanıtların dağılımına bakıldığında, %70‟i “Büyük ölçüde” katıldıklarını, %30‟u da 

“Tamamen” katıldıklarını belirtmiĢltir. Bu oranlar ıĢığında, konuların programda 

belirtilen amaçlara uygun olarak hazırlanmıĢ olduğu anlaĢılmaktadır. 

Öğretmenlere yöneltilen yedinci önerme, “Programda belirtilen hedefler öğrencilerin 

düzeyine uygundur.” önermesidir. Öğretmenlerin %70‟i bu önermeye büyük ölçüde 

katıldıklarını, %20‟si tamamen katıldıklarını belirtirken; %10‟u kısmen katıldıklarını, 

belirtmiĢlerdir. Bu durum programda belirtilen hedeflerin öğrencilerin düzeyine uygun 

olduğunu göstermektedir. 

Öğretmenlere yöneltilen sekizinci önerme “programın hedefleri öğrencilerin 

ihtiyaçlarına ve beklentilerine uygun olarak düzenlenmiĢtir.” önermesidir. Bu konuyla 

ilgili verilen yanıtların dağılımına bakıldığında, öğretmenlerin %10‟u tamamen 

katıldıklarını, %70‟i “büyük ölçüde katıldıklarını” %20‟si de kısmen katıldıklarını 

belirtmiĢlerdir.  

Buna göre; öğretmenler programın hedefleri öğrencilerin ihtiyaçlarına ve 

beklentilerine uygun olarak düzenlenmiĢtir görüĢünde birleĢmektedir. 

Dokuzuncu önerme ise “Programın hedefleri, dersin kapsam/içeriği ile tutarlıdır.” 

önermesidir. Verilen yanıtlara bakıldığında, %60‟ının büyük ölçüde katıldığı, 

%30‟unun tamamen katıldığı, % 10‟ununda kısmen katıldıkları görülmektedir. Bu 

oranlar öğretmenlerin programın hedeflerinin dersin kapsam ve içeriğiyle tutarlı 

olduğu fikrine katıldıklarını göstermektedir. 

Onuncu önerme ise “Programın hedefleri, biliĢsel, duyuĢsal ve deviniĢsel davranıĢlar 

olarak belirlenmiĢtir.” Bu konu ile ilgili olarak verilen yanıtlar da ise %60 büyük 

ölçüde katılıyorum, %30‟ u tamamen katılıyorum, %10‟ u da kısmen katılıyorum, 

Ģeklinde görüĢ belirtilmiĢtir. Buna göre, öğretmenlerin, programının hedeflerinin 
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biliĢsel, duyuĢsal, ve deviniĢsel davranıĢlar olarak belirlenmiĢ olduğuna katıldıkları 

görülmektedir.                 

On birinci önerme “Programdaki ünite ve konular, sınıflara göre dengeli ve düzenli bir 

dağılım göstermektedir. ” Verilen cevapların dağılımına bakıldığında, %60‟ının büyük 

ölçüde katılıyorum, %20‟sinin tamamen katılıyorum, %10‟u kısmen katılıyorum, % 

10‟ ununda  katılmıyorum olduğu görülmektedir.  

Buna göre, programdaki ünite ve konuların sınıflara göre dengeli ve düzenli dağılımı 

konusunda %90‟ nın hem fikir olduğu %10‟luk kısmınında katılmadıkları 

görülmektedir. 

On ikinci önerme; “Programın içeriği öğrencilerin gelecekteki öğrenmelerine hazırlık 

sağlamaya yeterlidir.” Cevapların dağılımında %70‟i büyük ölçüde, %10‟u tamamen, 

%10‟u da kısmen katılırken, %10‟ unun katılmadıkları görülmektedir. Buna göre, 

öğretmenlerin  %90‟ı programın içeriğinin, öğrencilerin gelecekteki öğrenmelerine 

hazırlık sağlamaya yeterli olduğuna katılırken,%10‟u da katılmadıklarını 

belirtmiĢlerdir. 

On üçüncü önerme ise “Programda yer alan konular öğrenci düzeyine uygunluk 

göstermektedir.” Ģeklinde sunulmuĢtur. Verilen cevapların dağılımına bakıldığında 

%50‟si büyük ölçüde katılıyorum, %30‟u kısmen katılıyorum, %20 „side tamamen 

katılıyorum, ifadelerini tercih etmiĢtir. Buna göre programda yer alan konuların 

öğrenci düzeyine uygunluk gösterdikleri konusunda katılımcıların yarısı aynı fikirde 

birleĢmektedir. 

On dördüncü önerme, “Programdaki ünite ve konular öğrencilerin ilgilerini 

çekebilecek biçimde ele alınmıĢtır.” dağılımlara bakıldığında, %60‟ı büyük ölçüde 

katılıyorum,%30‟u kısmen katılıyorum, %10‟u da tamamen katıldıklarını 

belirtmiĢlerdir. Buna göre, öğretmenlerin ünite ve konuların programda öğrencilerin 

ilgilerini çekebilecek biçimde ele alındığı konusundaki katılımlarının çoğunlukta 

olduğu anlaĢılmaktadır. 

On beĢinci önerme,  “Grafik Tasarım dersinin öğretimi için ayrılan ders saati 

konuların içeriğinin kazandırılmasında yeterlidir.” Cevapların dağılımına 

bakıldığında, %60‟ı büyük ölçüde katılıyorum, %10‟u tamamen katılıyorum, %10‟u 

kısmen katılıyorum, demiĢ;  %20 „side katılmadıklarını belirtmiĢlerdir. Buna göre, 

Grafik Tasarım dersi için ayrılan ders saatinin yeterli olmadığı görüĢü ortaya 
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çıkmıĢtır. Grafik Tasarım dersinin eğitiminin geliĢtirilmesi için ders saatinin 

artırılması yönünde bir öneride bulunulabilir. 

Öğretmenlerin G. S. ve S. L. Resim Bölümü alan derslerinden olan Grafik Tasarım 

dersi öğretim programlarının daha etkili duruma getirilmesi için amaçları, içeriği, 

konuları, öğretme-öğrenme etkinlikleri, değerlendirme ilkeleri yanı sıra programda 

değiĢtirilmesi-geliĢtirilmesi istediğiniz hususlar ve baĢka konularla ilgili olarak 

belirtikleri; Grafik tasarım dersi programındaki konuların iĢleniĢ sıralarına dikkat 

edilerek oluĢturulması, grafik tasarım dersi atölye ortamlarının oluĢturulması, araç-

gereç eksiklerinin giderilmesi, Dijital Grafik programları ile ilgi eğitimler verilmesi 

konusunda ve bu eksikliklerin giderilmesi konusunda titiz davranılması gerektiği 

vurgulanabilir. 

II. BÖLÜM 

 

Öğrencilerinin Grafik Tasarım Dersi Öğretim Programına ĠliĢkin Değerlendirme 

Soruları ve Açıklamalar 

Tablo 10 

Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Dağılımları 

2.soru 

CĠNSĠYET F % 

BAYAN 74 75.5 

BAY 24 24.5 

TOPLAM 98            100 

Öğrencilerin cimsiyetlerine göre dağılımlarına bakıldığında%75.5 oranla bayan 

öğrencilerin çoğunlukta olduğu görülmektedir. 

Tablo 11 

3.soru   Grafik Tasarım Dersini Seviyor musunuz? Dağılımı 

 F % 

      EVET 96 98 
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HAYIR 2 2 

TOPLAM 98 100 

Öğrencilerin: “Grafik Tasarım dersini seviyor musunuz?” sorusunun dağılımında ise 

%96‟ lık bir çoğunluğunun Grafik Tasarım dersini sevdiği, %2‟lik bir dilimin de 

sevmediği görülüyor. Buna göre Grafik Tasarım dersinin öğrencilerin çoğunluğu 

tarafından sevildiği görülmektedir.                      

 

Tablo  12 

Öğrenci Grafik Tasarım Dersine iliĢkin görüĢleri 

 

 

                                                                                         

Öğrencilerin dördüncü soru maddesi ise,” G. S. ve S. L.‟ne girmeden önce Grafik 

Tasarım dersi hakkında bilginiz var mıydı?” Ģeklindedir. 

Madde 

Tamamen 

Katılıyorum 

Büyük Ölçüde 

Katılıyorum 

Kısmen 

Katılıyorum 
Çok Az Hiç 

n 

f % F % f % f % f % 

4. .Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi‟ne 

girmeden önce Grafik Tasarım 

dersi hakkında ne kadar bilginiz 

vardı? 

1 1 9 9 24 24 45 46 19 20 

98 

 

5. Grafik Tasarım dersinin eğitsel 

geliĢiminize katkısı olduğunu 

düĢünüyor musunuz? 

24 25 50 51 23 23 1 1 0 0 

98 

6. Grafik Tasarım dersi 

öğretmeninizin yeterli olduğunu 

düĢünüyor musunuz? 

47 48 37 38 12 12 2 2 0 0 

98 

7. Grafik Tasarım dersi 

öğretmeninizden ders dıĢında  ne 

derece yararlanabiliyorsunuz? 

17 17 43 44 23 23 8 8 7 7 

98 

8. Grafik Tasarım dersi ile ilgili 

atölyemizde yeterli doküman 

mevcuttur. 

1 1 31 32 43 44 18 18 5 5 

98 

9. Bilgisayar Atölyesi Grafik Tasarım 

dersi için yeterlidir. 
5 5 16 16 17 17 21 22 39 40 

98 
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Dağılımına bakıldığında öğrenci cevaplarının  %46‟sının çoz az , %20 hiç, %24‟nün 

kısmen, %9‟unun büyük ölçüde , %1‟inin tamamen Ģeklinde olduğu görülmektedir. 

Buna göre öğrencilerin büyük bir kısmının okula girmeden önce Grafik Tasarım dersi 

hakkında bilgilerinin olmadığı anlaĢılmıĢtır. 

BeĢinci soru maddesi: “Grafik Tasarım dersinin eğitsel geliĢiminize katkısı olduğunu 

düĢünüyor musunuz?”  Cevapların dğılımına bakıldığında, %51‟nin büyük ölçüde 

katıldığı, %25‟inin tamamen katıldığı, %23‟ünün kısmen katıldığı, %1‟nin çok az 

katıldığı görülmektedir. Buna göre öğrenciler Grafik Tasarım dersinin eğitsel 

geliĢimlerine katkısı olduğuna katılmaktadır. 

Altıncı soru maddesi: “Grafik Tasarım dersi öğretmeninizin yeterli olduğunu 

düĢünüyor musunuz.” maddesidir. Dağılımlara bakıldığında,  %48‟inin tamamen 

katıldıkları, %38‟inin büyük ölçüde katıldıkları, %12‟isinin kısmen katıldıkları, %2‟i 

çok az katıldıkları görülmektedir. Buna göre, “Grafik Tasarım dersi öğretmenlerimiz 

dersin iĢleniĢi açısından gerekli yeterliliğe sahiptir.” sonucu çıkmaktadır.. 

Yedinci soru maddesi,” Ders dıĢında Grafik Tasarım dersi öğretmeninizden ne derece 

yararlanabiliyorsunuz? ”Ģeklindedir. Dağılımlara bakıldığında, %44‟ü büyük ölçüde 

katılıdıkları, %23‟ünün kısmen katıldıkları, %17‟i tamamen katıldıkları, %8‟i çok az, 

%7‟sininde hiç Ģıkkını iĢaredikleri görülmektedir. Buna göre, öğrencilerin ders dıĢında 

Grafik Tasarım dersi öğretmenlerinden %73‟lük kısmının büyük ölçüde, tamamen, 

kısmen yararlandıkları, %15‟lik kısmınında çok az ve hiç yararlanamadıkları Ģeklinde 

bir tablo ortaya çıkmıĢtır. 

Sekizinci madde ise,” Grafik Tasarım dersi ile ilgili atölyemizde yeterli doküman 

mevcut- tur”Ģeklindedir. Cevapların dağılımına bakıldığında, %44‟ü kısmen 

katıldıklarını, %32‟si büyük ölçüde katıldıklarını ,%18‟i çok az katıldıklarını, %5‟i hiç 

%1‟i tamamen katıldıklarını belirtmiĢler. Buna göre Grafik Tasarım dersi ile ilgili 

dökümanların ankete katılan okullarda mevcutlarının artırılması görüĢü ortaya 

çıkmıĢtır. 

Dokuzuncu soru maddesi: “Bilgisayar atölyesi Grafik Tasarım dersi için yeterli mi? 

Ģeklindedir. Dağılımlara bakıldığında %40‟ının hiç, %22‟sinin çok az, %17‟sinin  

kısmen katılıyorum, %16‟sının büyük ölçüde katılıyorum, %5‟inin tamamen 

katılıyorum Ģeklinde cevapladığı görülmektedir. Buna göre, bu okulların bazılarındaki 

Grafik Tasarım atölyelerinin yeterli olmadığı anlaĢılmıĢtır.. Grafik Tasarım dersinin 
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eğitiminin geliĢimine katkı sağlamasından dolayı atölyesi olmayan okullarda atölye 

açılması kanısına varılmıĢtır. 

 

 

Tablo 13 

Öğrencilerin “okulunuzda çalıĢmak için gerekli olan araç ve gereçler mevcuttur. 

” Ģıkkına ĠliĢkin Değerlendirme Soruları ve Açıklamaları 

 

 

Onuncu madde, “Okulunuzda çalıĢmak için gerekli olan araç ve gereçler mevcuttur? ” 

Ģeklindedir. Cevapların dağılımına bakıldığında baskı makinesi için, %32‟sinin 

tamamen katıldıkları, %31‟inin büyük ölçüde katıldıkları, %22‟i kısmen katıldıkları, 

%8‟i  çokaz, %7‟i hiç Ģeklinde olduğu görülmektedir. Buna göre baskı makinesinden 

yararlananların yarının üzerinde olduğu çok az ve hiç faydalanamayanların da baskı 

makinalerinin olmadığı tesbit edilmiĢtir. 

Bilgisayar için verilen cevaplarda genelde eĢit bir dağılım görülmektedir. Dağılıma 

bakıldığında, %24‟i tamamen katılıyorum, %19‟u büyük ölçüde katılıyorum, %20‟si 

kısmen katılıyorum, %22‟si çok az %15‟i hiç Ģeklindedir. Buna göre, %37‟lik 

kısmının çok az ve hiç Ģeklinde olması bilgisayarın olmaması ya da öğrencilerin 

kullanmalarından yana bir problem olduğunun göstergesidir. 

Kompresör için, %29‟u tamamen katılıyorum, %16‟sı büyük ölçüde, %18‟i kısmen 

%15‟i çok az, %22‟si hiç Ģıkkını iĢaretlemiĢlerdir. Buna göre, öğrencilerin %37‟ lik 

10.Okulunuzda çalıĢmak için gerekli 

olan araç ve gereçler  mevcuttur. 

Tamamen 

Katılıyorum 

Büyük Ölçüde 

Katılıyorum 

Kısmen 

Katılıyorum Çok Az Hiç 

n 

f % F % f % f % f % 

 Baskı makinesi. 31 32 30 31 22 22 8 8 7 7 98 

 Bilgisayar 23 24 19 19 20 20 21 22 15 15 98 

 Kompresör 28 29 16 16 18 18 15 15 21 22 98 

 Linol Takımları 36 37 24 24 29 30 7 7 2 2 98 
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dilimi çok az ve hiç Ģeklindeki cevaplandırmalarında; kompresörün olmayıĢı ve 

kullanımda zorlandıkları anlaĢılmaktadır. Linol takımları için %37‟si tamamen 

katılıyorum, %24‟ü büyük ölçüde katılıyorum, %30‟u kısmen katılıyorum, %7‟si çok az, 

%2‟si  hiç Ģeklinde olmuĢtur. Buna göre, öğrencilerin linol takımlarından büyük ölçüde 

faydalandıkları anlaĢılmıĢtır. 

Tablo 14 

Öğrencilerin “Ders dıĢında Grafik Tasarım dersi ile ilgili düzenli çalıĢma yapıyor 

musunuz?” sorusuna iliĢkin açıklamaları  

 

11.Ders dıĢında 

Grafik Tasarım dersi 

ile ilgili düzenli 

çalıĢma yapıyor 

musunuz? 

F % 

        EVET    46 47 

HAYIR 52 53 

TOPLAM 98 100 

 

On birinci soru maddesi “Ders dıĢında Grafik Tasarım dersi ile ilgili düzenli çalıĢma 

yapıyormusunuz?” Ģeklindedir. Dağılıma bakıldığında öğrencilerin %47‟sinin evet, % 

53‟ünün de hayır Ģıkkını iĢaretledikleri görülmektedir. Buna göre öğrenciler Grafik 

Tasarım dersi ile ilgili düzenli çalıĢma yapıp yapmadıklarına dair yarı yarıya bir tablo 

ile karĢımıza çıkmakta, buradan yola çıkarak öğrencilerin dersle ilgili çalıĢmaya teĢvik 

edilmesi gerektiğivurgulanmalıdır. 
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Tablo 15 

 Öğrencilerin Grafik Tasarım dersinde karĢılaĢtığınız güçlüklere iliĢkin 

açıklamaları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

n ikinci soru maddesi ” Grafik Tasarım dersinde karĢılaĢtığınız güçlükler nelerdir? ” 

Ģeklindedir. Dağılımına bakıldığında, Grafik Tasarım dersinin gerektirdiği titizlik 

konusunda öğrencilerden bayların %50‟si, bayanların da %46‟ sının sorun yaĢadıkları 

görülmüĢtür. Buna göre öğrencilerin Grafik Tasarım dersinin gerektirdiği titizlikten 

sıkıntılı görülmekte bu konunun da dersin iĢlevselliğini etkilediği yargısına 

varılmaktadır. 

Ġkinci olarak, guaj boya uygulamalarında çekilen güçlüğe bakıldığında öğrencilerden 

bayların, %25‟i bayanlarında, %20 sinin güçlük çektikleri anlaĢılmaktadır. Buna göre 

öğrencilerin yarıya yakının yaĢadığı sıkıntıların Grafik Tasarım dersindeki guaj boya 

uygulamalarında yattığı anlaĢılmıĢtır. 

Grafik tasarım dersindeki güçlüklerden baskı tekniklerinin dağılımına bakıldığında 

bayların %12, bayanların %18 olduğu görülmektedir. Buna göre öğrencilerin baskı 

teknikleri konusunda güçlük çektikleri görülmektedir. 

Grafik tasarım dersindeki güçlüklerden, tipografi bilgisi dağılımına bakıldığında 

baylar %13‟ü, bayanlar %16„yı oluĢturmaktadır. Buna göre öğrencilerin 8/1 dilimi 

Grafik Tasarım dersinde Tipografi bilgisinden güçlük yaĢadıkları görülmektedir. 

 

 

SORU12. Grafik Tasarım dersinde 

karĢılaĢtığınız güçlükler nelerdir? 

Bay Bayan 

f % f % 

.Grafik Tasarım  dersinin gerektirdiği titizlik 12 50 34 46 

Guaj Boya Uygulamaları 6 25 15 20 

Baskı Teknikleri 3 12 13 18 

Tipografi Bilgisi 3 13 12 16 
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Tablo 16 

Öğrencilerin Grafik Tasarım alanı ile ilgili gelecekteki planları ile ilgili 

açıklamaları 

 

 

Öğrencilerin Grafik Tasarım alanı ile ilgili gelecekteki planlarınız nelerdir? Sorusunun 

dağılımına bakıldığında “Fakültelerin Grafik bölümlerine girmek istiyorum.” 

dağılımında baylar %29‟u bayanlar  %37‟yi oluĢturmakta. Buna göre öğrencilerden 

bayanların 3/1 kısmının fakültelerin Grafik bölümlerine girmek istedikleri görülmekte. 

Bayların 4/1 lik kısmının fakültelerin. Grafik bölümlerine girmek istedikleri 

görülmektedir. 

“Grafiker olmak istiyorum.” Ģıkkının dağılımına bakıldığında, bayların %17‟si 

bayanların %19‟u Ģeklinde olduğu görülmekte. Buna göre öğrencilerden toplamda 18 

kiĢinin grafiker olmak istedikleri görülmektedir. 

“Grafik Tasarım üzerine bir düĢüncem yok.”Ģıkkının dağılımına bakıldığında bayların 

%37‟si, bayanların %32‟si Ģeklinde olduğu görülmektedir.. Buna göre öğrencilerin 3/1 

kısmının Grafik Tasarım üzerine bir düĢünceleri olmadığı görülmektedir. 

“Diğer ekledikleriniz.” Ģıkkının dağılımına bakıldığında, bayların %17 bayanların %12 

Ģeklinde olduğu görülmektedir. Buna göre öğrencilerin bir kısmınında diğer alanları 

tercih ettikleri görülmektedir. 

 

SORU13. Grafik Tasarım alanı ile ilgili 

gelecekteki planlarınız nelerdir? 

Bay Bayan 

f % f % 

 Fakültelerin. Grafik Bölümlerine girmek 

istiyorum. 
7 29 27 37 

 Grafiker olmak istiyorum. 4 17 14 19 

 Grafik Tasarım üzerine bir düĢüncem yok. 9 37 24 32 

 Diğer ekledikleriniz. 4 17 9 12 
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6.BÖLÜM 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Bu bölümde; araĢtırmanın sorunu, yöntemi ve bulguları özetlenmiĢ, bu bulgulara 

dayalı olarak ulaĢılan sonuca ve sonucun çözümüne yönelik önerilere yer verilmiĢtir. 

 

6.1 Sonuç 

Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri yüksek öğretim kurumları Resim-iĢ ve diğer sanatla 

ilgili kollarına öğrenci yetiĢtirme görevini üstlenmiĢlerdir. Resim bölümlerinde alan 

dersi olarak okutulan Grafik Tasarım dersinin amacı ise, öğrencilerin yaratıcı güçlerini 

otaya koyarak onlara gözlemlerini,  duygularını, tasarım ve imgelerini sanat eğitimi 

yoluyla ifade edebilme yetisi kazandırmaktır. Gözlem, araĢtırma, tanıma ve 

değerlendirme gibi yaratıcı süreçler Grafik Tasarım‟ın alt yapısını oluĢturmaktadır. 

Ancak, 11. sınıftaki Grafik Tasarım dersinin bu amaçların gerçekleĢmesinde önemli 

sorunları olduğu görülmektedir. Özellikle öğrenciler bu derslerde temel bilgi ve 

tasarım süreci ile ilgili güçlükler yaĢanaktadır. Öğrenciler 11. sınıfta aldıkları Grafik 

Tasarım dersini alt sınıflardan itibaren tanımaya baĢlamalı, temel tasarım eğitimi 

sürecinden geçmelidirler. Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri‟nde Grafik Tasarım dersine 

iliĢkin öğretmen ve öğrencilerin güçlüklere dayalı gereksinimleri saptanmalı ve bu 

gereksinimlerin karĢılanması için önlemler alınmalıdır.  

Bu araĢtırma ile G. S. ve S. L.‟lerinde Grafik Tasarım eğitimi veren öğretmen ve 

Grafik Tasarım eğitimi alan öğrencilerin bu ders üzerine görüĢleri alınarak 

beklentilerinin belirlenmesi ve Grafik Tasarım eğitimine katkı sağlanması 

amaçlanmıĢtır. AraĢtırma; tarama modelinde gerçekleĢtirilmiĢtir. G. S. ve S. L. 

lerindeki Grafik Tasarım eğitimi veren öğretmen ve Grafik dersi eğitimi alan 

öğrencilerin Grafik Tasarım dersine iliĢkin görüĢleri belirlenmiĢtir. 

AraĢtırmanın örneklemi, Türkiye‟deki G. S. ve S. L.‟lerinden 5 okul oluĢturmaktadır. 

Çorum Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Samsun Ġlk Adım Güzel Sanatlar ve Spor 

Lisesi, Trabzon Akçaabat Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi,  Giresun HurĢit Bozbağ 

Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Tokat Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi olmak üzere 5 

okul dahilinde toplam 10 öğretmen ve 98 öğrenci üzerinde anket uygulaması Ģeklinde 

yapılmıĢtır. Tarama modelindeki bu araĢtırmanın verileri Grafik Tasarım dersi veren 
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öğretmen ve 11. sınıfta Grafik dersi görmüĢ 12. sınıf öğrencilerine uygulanan anket 

formu ile toplanmıĢtır. 

Anketle öğretmenlerin ve öğrencilerin Grafik Tasarım dersine iliĢkin görüĢleri 

saptanmıĢtır. AraĢtırmada elde edilen verilerin çözümlenmesinde frekans ve yüzdeler 

kullanılmıĢtır. 

AraĢtırmada elde edilen bulgularla Ģu sonuçlara ulaĢılmıĢtır: 

 Öğretmenlerin Grafik Tasarım dersine ait görüĢleri  incelendiğinde derse ait 

programda Grafik Tasarım dersinin öğretimi için ayrılan ders saati, içeriğin ve 

hedeflerin kazandırılmasında yeterli bulunmamaktadır. 

 Öğretmenlerin G. S. ve S. L. Resim Bölümü alan derslerinden olan Grafik Tasarım 

dersi öğretim programının daha etkili duruma getirilmesi için amaçlar, içerik, konu, 

öğretme-öğrenme etkinlikleri, değerlendirme ilkeleri ve programda değiĢtirilmesi 

istenen hususlarla ilgili görüĢleri sonucunda; okullarda Grafik Tasarım dersi ile ilgili 

araç gereçlerin tedarik edilmesi, öğretmenlere bilgisayar grafiği konusunda eğitim 

verilmesi, programdaki konuların öncelik sırasına göre tekrar düzenlenmesi, ders için 

uygulama ortamının sağlanması hususlarında eksiklikler ortaya çıkmıĢtır. 

 Öğrencilerin Grafik Tasarım dersine olan yaklaĢımları incelendiğinde büyük 

çoğunluğunun dersi sevdikleri saptanmıĢtır. 

 Öğrencilere yöneltilen: “Okulunuzda derse yönelik çalıĢmalarınızda yeterli araç-gereç 

bulabiliyor musunuz?” sorusuna verilen cevaplar incelendiğinde bilgisayar ve baskı 

makinelerinin bazı okullarda bulunmadığı gözlenmiĢ, ders için gerekli olan fiziksel 

Ģartların ve teknik altyapının  eksikliği görülmüĢtür. 

 Grafik Tasarım dersinde karĢılaĢılan güçlüklerden biri de dersin gerektirdiği titzlik, 

guaj boya uygulamaları gibi  noktalarda öğrencilerin hazır oluĢluk düzeyleri  alt 

seviyededir. Bunun sonucu da öğrenciler dersten soğumaktadır. 

AraĢtırma sonucunda öğretmen ve öğrencilerin Grafik Tasarım dersine ait sorunları 

oldukça fazla ve bir o kadar da önemlidir. 
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6.2.Öneriler 

AraĢtırmanın amacı doğrultusunda elde edilen bulgulara dayanılarak Ģu öneriler 

geliĢtirilmiĢtir: 

 Grafik Tasarım dersi eğitimi veren öğretmenlerin çalıĢma ortamlarının  daha 

iyi Ģartlarda düzenlenmesi, araç- gereç ve teknik malzeme açısından eksikliklerin 

giderilmesi,  dersin  daha iĢlevsel hale gelmesinde etkili olacaktır. 

 Öğretmenlerin programın yapısı ve konuların sıralanıĢı ile ilgili önerileri 

incelenmeli  ve gerekli değiĢiklikler amaç doğrultusunda gerçekleĢtirilmelidir. 

 Grafik Tasarım dersi öğretmenlerimizin ilgili bilgisayar programları 

hakkındaki bilgi, eğitim ve teknik eksiklikleri tamamlanmalı ve  öğretmenleri daha 

faydalı hale getirilmelidir. 

 Grafik Tasarım dersinde öğrencilerin çalıĢtıkları atölyeler daha iĢlevsel olmalı, 

araç gereç eksiklikleri tamamlanmalı, kaynak ve doküman temini yapılmalıdır. Derse 

özel atölyelerin olması ayrıca eğitimde etkili olacaktır. 

 Grafik Tasarım dersi öğrencilerimize yönelik olarak ilgili fakültelerin öğretim 

üyelerince verilecek konferans ve sunumlar düzenlenmeli, ayrıca Grafik Tasarım ile 

doğrudan ilgili olan fakülte bölümleri, reklam ajansları ve basım büroları gibi yerlere 

eğitim gezileri düzenlenmeli, bu sayede öğrenci ilgisi ve motivasyonu artırılmalıdır. 

 Grafik Tasarım dersinde öğrencilerimizin zorlandıkları, titiz çalıĢma prensibi, 

guaj boya uygulamaları, bilgisayar teknik bilgisi gibi alanlara yönelik olarak 9. 

Sınıflara Temel Tasarım dersleri tekrar konulmalı, ayrıca ders dıĢı etkinliklerle de 

öğrencilere bu bağlamda kazanımlar verilmelidir. 
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EKLER 

1. ÖĞRETMEN ANKET SORULARI 

2. ÖĞRENCĠ ANKET SORULARI 
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EK-1 

Öğretmen Anket Soruları 

 

Değerli MeslektaĢım, 

Size sunulan bu anket ; “ 

 Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde Grafik Tasarım dersine ilişkin görüşlerinizi” 

belirlemeye yöneliktir. Bu araĢtırmanın sonuçlarından yararlanılarak, Grafik Tasarım 

dersinin verimliliğinin artırılması ve geliĢtirilmesine katkıda bulunmaya çalıĢılacaktır.  

Anket iki bölümden oluĢup I.bölümde kiĢisel sorular, II.bölümde Grafik Tasarım 

dersine iliĢkin sorular yer almaktadır. 

 

Bölüm -I- 

 

1. Cinsiyetiniz? 

(   )Bay   (    )Bayan 

2. Kaç yıldır Resim-iĢ öğretmenliği yapıyorsunuz? 

(   )  1-5 yıl  (   )  5-10 yıl 

(   ) 10-15 yıl (   )15 yıl üzer 

3. Anadolu Güzel Sanatlar lisesindeki hizmet süreniz? 

(   ) 0-5 Yıl (   )  6-10Yıl  (  )  11 Yıl ve üzeri 

4. Okulunuzda Grafik Tasarım dersi için ayrı bir atölye var mı? 

(   ) Evet                      (   ) Hayır 
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Bölüm II. 

AĢağıda Grafik Tasarım dersi öğretim programına yönelik sorular ve her biri 

karĢısında cevaplar yer almaktadır. Her soruya size uygun cevabın yer aldığı hücre 

içindeki parantez içine (x) koyarak cevap veriniz.  

AGSL Grafik Tasarım Dersi öğretim programına 

iliĢkin değerlendirme soruları 

S. no Sorular Tamamen 

Katılıyorum 

Büyük  

Ölçüde 

Katılıyorum 

Kısmen 

Katılıyorum 

Katılmıyorum 

01 Konular önem ve öncelik sırasına göre 

sıralanmıĢtır. 
(    ) (    ) (    ) (    ) 

02 Programda yer alan etkinlikler çağdaĢ 

yaklaĢımlar içermektedir 
(    ) (    ) (    ) (    ) 

03 Konuların sıralanıĢı, öğretim ilkelerine göre 

(basitten zora, yakından uzağa, somuttan 

soyuta vb.) göre sıralanmıĢtır. 

(    ) (    ) (    ) (    ) 

04 Konular süreklilik ve ardıllık ilkelerine göre 

sıralanmıĢtır 
(    ) (    ) (    ) (    ) 

05 Programın amaçları açık –seçik 

anlaĢılmaktadır. 
(    ) (    ) (    ) (    ) 

06 Konular programda belirtilen amaçlara uygun 

olarak hazırlanmıĢtır. 
(    ) (    ) (    ) (    ) 

07 Programda belirtilen hedefler öğrencilerin 

düzeyine uygundur. 
(    ) (    ) (    ) (    ) 

08 Programın hedefleri öğrencilerin ihtiyaçlarına 

ve beklentilerine uygun olarak düzenlenmiĢtir. 
(    ) (    ) (    ) (    ) 

09 Programın hedefleri, dersin kapsam/içeriği ile 

tutarlıdır. 
(    ) (    ) (    ) (    ) 
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10 Programın hedefleri , biliĢsel, duyuĢsal ve 

deviniĢsel davranıĢlar olarak belirlenmiĢtir. 
(  ) (  ) (  ) (  ) 

11 Programdaki ünite ve konular, sınıflara göre 

dengeli ve düzenli bir dağılım göstermektedir. 
(  ) (  ) (  ) (  ) 

12 Programın içeriği öğrencilerin gelecekteki 

öğrenmelerine hazırlık sağlamaya yeterlidir. 
(  ) (  ) (  ) (  ) 

13 Programda yer alan konular öğrenci düzeyine 

uygunluk göstermektedir. 
(  ) (  ) (  ) (  ) 

14 Programdaki ünite ve konular öğrencilerin 

ilgilerini çekebilecek biçimde ele alınmıĢtır. 
(  ) (  ) (  ) (  ) 

15 Grafik tasarım dersinin öğretimi için ayrılan 

ders saati konuların içeriğinin 

kazandırılmasında yeterlidir 

(  ) (  ) (  ) (  ) 

Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Resim Bölümü alan derslerinden olan Grafik Tasarım 

dersi öğretim programlarının daha etkili duruma getirilmesi için amaçları, içeriği, 

konuları, öğretme-öğrenme etkinlikleri, değerlendirme ilkeleri yanı sıra programda 

değiĢtirilmesi-geliĢtirilmesi istediğiniz hususlar ve baĢka konularla ilgili olarak 

belirtmek istediğiniz görüĢ ve önerilerinizi, lütfen kısaca belirtiniz. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Yaptığınız katkılardan dolayı teĢekkür ederim. 

Kadir Rıfkı ÖZMEN 
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EK-2 

Öğrenci Anket Soruları 

Sevgili Öğrenci, 

Size sunulan bu anket ; “Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde Grafik Tasarım dersine 

ilişkin görüşlerinizi”  belirlemeye yöneliktir. Bu araĢtırmanın sonuçlarından yararlanılarak, 

grafik tasarım dersinin verimliliğinin artırılması ve geliĢtirilmesine katkıda bulunmaya 

çalıĢılacaktır. 

1. Cinsiyetiniz? 

(   )Bay (    )Bayan 

2. Kaçıncı sınıftasınız   (     ) 

3. Grafik tasarım dersini seviyor musunuz? 

 (    ) Evet         (    ) Hayır 

4. Güzel sanatlar lisesine girmeden önce grafik tasarım dersi hakkında bilginiz var mıydı? 

(  )  Tamamen (  )  Büyük ölçüde (  )  Kısmen (  )  Katılmıyorum 

5. Grafik tasarım dersinin eğitsel geliĢiminize bir katkısı olduğunu düĢünüyor musunuz?  

(  )  Tamamen (  )  Büyük ölçüde (  )  Kısmen (  ) Katılmıyorum 

6. Grafik Tasarım dersi öğretmeninizin yeterli olduğunu düĢünüyor musunuz? 

(  )  Tamamen (  )  Büyük ölçüde (  )  Kısmen (  )  Katılmıyorum 

7.  Grafik Tasarım dersi öğretmeninizden ders dıĢında ne derece yararlanabiliyorsunuz?       

(  )  Tamamen (  )  Büyük ölçüde (  )  Kısmen (  )  Katılmıyorum 

8. Grafik tasarım dersiyle ilgili, atölyenizde yeterli doküman mevcuttur. 

(  )  Tamamen (  )  Büyük ölçüde (  )  Kısmen (  )  Katılmıyorum 

9. Bilgisayar atölyesi Grafik Tasarım dersi için yeterlidir. 

(  )  Tamamen (  )  Büyük ölçüde (  )  Kısmen (  )  Katılmıyorum 

 

10.  Okulunuzda çalıĢmak için gerekli olan araç ve gereçler mevcuttur. 
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11. Ders dıĢında Grafik Tasarım dersi ile ilgili düzenli çalıĢma yapıyor musunuz? 

(    )Evet         (    )Hayır 

12. Grafik tasarım dersinde karĢılaĢtığınız güçlükler nelerdir? 

 (    )  Grafik tasarım dersinin gerektirdiği titizlik 

 (    )  Guaj boya tekniği uygulamaları 

 (    )  Baskı Teknikleri 

 (    )  Tipografi bilgisi                                                                                                                 

13. Grafik tasarım alanı ile ilgili gelecekteki planlarınız nelerdir? 

 (    ) Fakültelerin grafik bölümlerine girmek istiyorum. 

 (    ) Grafiker olmak istiyorum. 

 (    ) Grafik tasarım üzerine bir düĢüncem yok. 

 (    ) Diğer   ………………                       

                                      Yaptığınız katkılarınızdan dolayı teĢekkür ederim. 

Kadir Rıfkı ÖZMEN 

 

 

 

Baskı Makinesi Tamamen 

           (  ) 

Büyük ölçüde 

 (  ) 

Kısmen 

         (  ) 

Çok az 

         (  ) 

Hiç 

        (  ) 

Bilgisayar Tamamen 

           (  ) 

Büyük ölçüde 

(  ) 

Kısmen 

(  ) 

Çok az 

(  ) 

Hiç 

(  ) 

Kompresör Tamamen 

           (  ) 

Büyük ölçüde 

(  ) 

Kısmen 

(  ) 

Çok az 

(  ) 

Hiç 

       (  ) 

Linol  takımları         Tamamen 

(  ) 

Büyük ölçüde 

(  ) 

Kısmen 

(  ) 

Çok az 

(  ) 

Hiç 

       (  ) 
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