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AÇIKLAMALAR

ÖĞRENME FAALİYETİ-3

ALAN
Eğlence Hizmetleri
DAL/MESLEK
Animatörlük
ÖĞRENME FAALİYETİ-3
MODÜLÜN ADI
Reklam ve Tasarım
Eğlence hizmetleri departmanında tesisin ve
ARAŞTIRMA aktivitelerin
özelliğine uygun olarak, tanıtım ve reklam amaçlı
MODÜLÜN TANIMI
ürünler tasarlama ve hazırlama yöntemlerinin verildiği
öğrenme materyalidir.
40/8
SÜRE
Bu modülün ön koşulu yoktur.
ÖN KOŞUL
Reklam ve tasarım yöntemlerini aktivite özelliğine göre
YETERLİK
kullanmak
Genel Amaç
Bu modül ile eğlence hizmetleri departmanında
aktivitelerin ve tesisin özelliklerine uygun tanıtım ve reklam
amaçlı araçlar tasarlayarak hazırlayabileceksiniz.
MODÜLÜN AMACI

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Amaçlar
 Eğlence hizmetleri departmanında aktivitelerin özelliğine
uygun reklam araçları tasarlayabilceksiniz.
 Aktivitelerin ve tesisin özelliğine uygun tanıtım ve reklam
araçları hazırlayabileceksiniz.
Ortam
Sınıf, sektör, atölye, öğrencinin kendi kendine ve grupla
çalışabileceği tüm ortamlar.
Donanım
Bilgisayar donanımları (Freehand ve Photoshop tasarım
programları yüklenebilecek özellikte ve kapasitede olmalıdır.)
Freehand tasarım programı, photoshop programı, VCD, DVD,
televizyon, projeksiyon, İnternet, görsel materyaller
Modülün içinde bulunan her öğrenme faaliyetinden
sonra, verilen ölçme araçları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek kendinizi değerlendirebileceksiniz.
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GİRİŞ
ÖĞRENME FAALİYETİ-3

GİRİŞ

ÖĞRENME FAALİYETİ-3

Sevgili Öğrenci,
Grafik
sanatlar tarihini,
insanın ilk haberleşme sistemine kadar götürmek mümkündür.
ÖĞRENME
FAALİYETİ-3
İşaret ve simgelerle iletişim kurma çabasında olan insanoğlu, sesleri ifade eden şekiller
tasarlayarak günümüzdeki ilk alfabenin temellerini atmışlardır.

ARAŞTIRMA

Grafik, görsel olarak algılanan şeylerle, yani görüntülerle ilgili bir kavramdır. İletişim
ise her türlü bilginin insanlar arasındaki dolaşımı olarak adlandırılır. Bu durumda grafik
iletişim; görüntülerden oluşan bilgilerin değiş-tokuşu olarak ifade edilebilir. Grafik tasarımın
uygulama alanı ne olursa olsun, dinamik, dikkat çeken ve ilgi uyandıran bir anlatım taşıması
gerekir.
Günümüzde reklâm, en önemli iletişim araçlarından biri haline gelmiş durumdadır.
Reklâmcılıkta kullanılan iletişim araçları çeşitlilik göstermekle birlikte, hedeflediği kitleyi
etkilemek ve güdülemek bakımından aynı amaca hizmet ederler. İşte bu bağlamda grafik
tasarım devreye girer ve hedef kitlelere mesajı en etkili biçimde iletmenin çözümünü arar.
Tanıtım ve reklâm amaçlı ürünlerin tasarım süreci; bir malı, bir markayı, bir hizmeti veya
kurumu tercih etmesine yönelik planlamaların yapılamasıyla şekillenir.
Bu modülle grafik tasarım sürecini öğrenecek, tanıtım ve reklâm amaçlı ürünleri
tasarlarken, tasarım sürecini şekillendirmenizi sağlayacak materyalleri ve özelliklerini
kavrayabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ – 1
ÖĞRENME FAALİYETİ – 1
AMAÇ
Eğlence hizmetleri departmanında aktivitelerin özelliğine uygun reklâm araçları
tasarlayabilceksiniz.

ARAŞTIRMA
Yaşadığınız kentte reklâm ve tanıtım faaliyetinde bulunan reklâm ajanslarını ziyaret
ederek, yaptıkları reklâm ve tanıtım amaçlı çalışmaları gözleyiniz. Elde ettiğiniz bilgileri
sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. GRAFİK TASARIM SÜRECİ

Resim 1.1: Tasarım süreci

1.1. Görsel İletişim
1.1.1. İletişim
İletişim, gönderici ve alıcı olarak adlandırılan iki grup arasında gerçekleşen duygu,
düşünce, davranış ve bilgi alışverişidir. İletişim kurulduğu sırada bir mesaj alış verişi içine
girilir. Mesajlar algılanır, yorumlanır ve saklanırlar. İletilen mesajlar; uyarma, önerme,
bilgilendirme, ikna etme, düşünceleri dışa vurma, eğlendirme gibi işlevler üstlenebilirler.
İletişim, üzerine belirli anlamlar yüklenen simgelerin alış verişini konu alır.
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Fizik ve sosyal çevreden kişiye ulaşan her yansıma yeni bir algılamayı beraberinde
getirir. İşte bu yansımaların tümü temel iletişim olgusunu şekillendirir. Bu yansımalar
genelde duyularımız yardımıyla meydana gelir.



Görsel (Görme duyumuz yardımıyla kurduğumuz görsel iliteşim)
İşitsel (İşitme duyumuz yardımıyla kurduğumuz işitsel iletişim)

İletişim bir faaliyettir ve öğrenilebilir. Kitap okuma, eğitim alma bu öğrenmeye en iyi
örneklerdir. İletişim süreci beş aşamadan oluşur.






Gönderici (Mesajı veren)
Mesaj (Verilmek istenen ana fikir)
İletişim aracı (Mesajın alıcıya ulaştırılacağı yöntem, araç)
Alıcı (Mesajı alan, okuyucu-izleyici)
Mesajın alıcı tarafından algılanıp, yorumlanması

Resim 1.2:İletişim süreci

İletişimin türü ne olursa olsun, yukarıda belirttiğimiz bu aşamaların hepsinin birbirini
takip eder ve tamamlar nitelikte olması gerekir. Birinin eksikliği, iletişim sürecinin
tamamlanamadığı anlamını taşır. İletişim faaliyetine başlamadan önce iletişimin ne için ve
neden gerektiğinin tespiti doğru yapılmalıdır. Özellikle reklâm ve tanıtım amaçlı bir iletişim
faaliyeti kurulacaksa, mesajı alacak kişi ya da kişilerin beklentilerinin doğru tespit edilmesi
gerekmektedir. Önceden belirlenmiş ve tanımlanmış bir amacı olmayan iletişim faaliyetleri
başarıya ulaşmaktan ziyade zaman ve para kaybı olarak kalacaktır.

1.1.2. Görsel İletişim
Görme duyumuz en önemli duyularımızdan biridir. Çevremizde gelişen olayları, var
olan nesneleri, durumları önce görerek tanımlar ve anlamaya çalışırız. Görsel iletişimin ilk
örnekleri olarak mağara duvarlarına yapılmış resimleri, avlanma sahnelerini ve yabani
hayvan çizimlerini gösterebiliriz. Çoğu zaman soyut şekillerin de kullanıldığı bu duvar
resimleri elimizdeki en eski belgelerdir. Gördüklerini çizmeye çalışan, şekillere dönüştüren,
olayları anlatma amacıyla kompozisyon oluşturan insanlar, binlerce yıldır süregelen görsel
iletişimin ilk kaynaklarını oluşturur.

4

Resim 1.3: Mağara duvarlarındaki yabani hayvan çizimleri

Görsel yolla oluşturulmuş mesajlar, işitsel yolla oluşturulmuş mesajlardan belirgin bir
fark taşırlar. Bu fark, dolaylı olarak görsel mesajların, farklı zamanlarda kalıcı olması ve
etkinliğini sürdürebilmesidir. Bu önemli fark görsel iletişimin sonraki yıllarda belge
niteliğinde kullanılmasını sağlamıştır.
İnsanoğlu çevresinde gözlemlediği nesneleri görselleştirerek onları yorumlamış, hayal
gücünün de yardımıyla farklı boyutlar keşfetmiş, gördüklerinin yanında görünmeyen soyut
kavramları da yorumlayarak ve görselleştirerek yeni sanat türleri yaratmıştır.
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Resim 1.4: Mağara duvarı üzerine resmedilmiş avlanma sahnesi

1.1.3. Görsel İletişim ve Yazı
İletişim sürecinde en etkin olarak kulladığımız öğe yazıdır. Kitap, dergi, gazete vb.
iletişim araçlarında vazgeçilmez olan bu öğe aynı zamanda kalıcı bir etkiye sahiptir. Görme
yoluyla izlediğimiz yazı, anlatılmak istenen mesajı okuyucuya doğrudan ulaştırmanın,
konuyu ya da mesajı aktarmanın en etkili ve açık yollarından biridir.
Yazının yanı sıra, pek çok şekil, sembol, işaret bize yön verir, karar verme sürecini
doğrudan etkiler. Hatta sembollerle iletişimin, yazı ile iletişimden bazı farları vardır. Bu
belirgin farklar sembollerle iletişimin, yazı ile iletişimden daha etkili olduğunu kanıtlar
niteliktedir.

Resim 1.5: Şekil ve semboller
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Semboller akılda kalıcıdırlar.

Kolay öğrenilebilirler.

Hızlı şekilde anlamlandırılabilirler.

Evrensel anlam ve anlaşılabilirlik taşırlar.

Resim 1.6: Şekil ve semboller

Aynı dili konuşmayan, aynı kültüre sahip olmayan pek çok insanın kullandığı
uluslararası havalimanları evrensel anlam taşıyan sembollerle doludur. Çünkü bu semboller
herkes tarafından anlaşılabilen en iyi iletişim elemanlarıdır. Bir başka örnek ve belki de en
ektilisi trafik işaretleridir. Hepimiz bu işaretlerin anlamını ve iletmek istediği mesajı
güvenilir bir yolculuk için bilir ve uygularız.

1.1.4. Görsel İletişimde Anlama ve Anlamlandırma
Çevrenin ve nesnelerin algılanmasında ilk basamağın görme olduğunu söylemiştik.
Görme olayını; nesnelerin üzerine düşen ışığın yansıması, gözün fizik yapısı neticesinde göz
küresinin içinde bir görüntünün oluşması olarak kısaca açıklayabiliriz. Oluşan bu görüntü
sinir sinyallerine ulaşarak beyne iletilir.
Beyne iletilen görüntünün anlaşılması ve anlamlandırılması görme olayından sonra
gerçekleşir. Bu anlamlandırma süreci bireyin bazı özellikleri ile doğrudan ilişkilidir. Bu
özellikler;

Sosyo- kültürel durumu,

Zekâsı,

Eğitimi,

Edinilmiş deneyleri,

Estetik değerleri,

İçinde bulunduğu toplumun değerlerini ile ilişkilidirler.
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1.1.5. Grafik İletişim
Grafik, görsel olarak algılanan şeylerle yani görüntülerle ilgili bir kavramdır. İletişim
ise her türlü bilginin insanlar arasındaki iletişimidir. Bu durumda grafik iletişim,
görüntülerden oluşan bilgilerin değiş-tokuşu olarak tanımlanabilir.
İletişim yöntemi ya da aracı, farklı gereksinimlere bağlı olarak değişebilir. Gelişmiş ya
da gelişmekte olan toplumlarda grafik imgeler önemli ve sürekli bir yere sahiptirler. Yazılar,
resimler, fotoğraflar, başlıca grafik iletişim araçlarıdır. Her grafik unsur, mesajın etkisini
arttıracak biçimde tasarlanmalıdır.

Resim 1.7: Bazı reklâm ve tanıtım materyalleri

1.2. Tasarım ve Önemi
Tasarım, çok kesin ama aynı zamanda çok karmaşık bir yapıya sahiptir. Ancak
planlamanın olduğu yerde tasarımdan söz edilebilir. Planlama tasarımın ilk koşuludur.
Tasarım bu güne kadar pek çok tanımlama ile ifade edilmiştir. Zihinde canlandırılan bir
düşünce ya da oluşumu olgunlaştırıp geliştirerek üç boyutlu hale dönüştürme eylemi olarak
ifade etmek mükündür.
Tasarım olgusu hayatın her alanında vardır ve yaşamımızın bir parçası haline
gelmiştir. İhtiyaç duyulan her şey beyinde olgunlaştırılıp, tasarıma dönüştürülmüş ve bu
yolla standartlar yükseltilmiştir.
Uygulamalı tasarım dallarını üç ana grupta toplamak mümkündür;


Endüstri Tasarımı (Üç boyutlu nesnelerin tasarlanması, makinalar, araçgereçler, mutfak malzemeleri vb.)



Çevre Tasarımı ( Bina, peyzaj, iç mekân tasarımları)



Grafik Tasarım (Afişler, bilgi ve uyarı işaretleri, broşürler, reklâm materyalleri
vb.)
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1.2.1. Grafik Sanatlarda Tasarım
Grafik tasarım görsel bir iletişim sanatı olarak ifade edilebilir. Birinci işlevi bir mesajı
iletmek, bir ürün ya da bir hizmeti tanıtmaktır.
Teknolojinin gelişmesi ile birlikte sadece basılı malzemeler değil, film aracılığıyla
perdeye yansıtılan, video ile ekrana gönderilen ve bilgisayarlar yardımıyla üretilen görsel
malzemeler de grafik tasarım kapsamı içine girmiş ve bu sektör oldukça genişlemiştir.
Tasarım bir problemin çözümü olarak ifade edilirse, grafik tasarım, bu problemleri iki
boyutlu yüzeyler üzerinde çözer. Ve bir grafik tasarım söz konusu ise mutlaka iletişim ile
ilgilidir. İletişim, grafik tasarımın hayati unsurudur. Tasarımcı, iletmek istediği mesajı, yine
çağdaş araç ve malzemelerle sunmak zorundadır. Bu nedenle yeni gelişmeleri, teknolojik
buluşları ve tüm mesleki atılımları yakından izlemelidir. Çünkü sektörde ve yaşamda sürekli
bir değişim ve gelişim vardır.

Resim 1.8: İletilmek istenen mesajın iki boyutlu yüzeyde çözümü

1.2.2. Tasarım Süreci
Tasarım çevremizdeki her şeyin düzenlenmesi ve yaratılması ile ilgilidir. Bir
çalışmanın tasarım olabilmesi için;




Bir amaca hizmet etmesi,
Düşünce ürünü olması,
Yaratıcı değerinin bulunması gerekir.
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Tasarım süreci belli aşamalar doğrultusunda şekillenir. Bu aşamalar;

Problemin Tanımı
Bir tasarım sürecinin ilk aşaması, problemin tanımlanması işidir. Bu tanımlamayı
yaparken kendinize yöneltmeniz gereken bazı sorulara cevap bulmanız gerekir. Bu sorularla
tasarımın amacını da belirlemiş olursunuz.

Ulaşmak isteğiniz nedir?
Amacınızı bu soruyla belirlemelisiniz. Hazırlayacağınız tasarımın amacını bulmanız
için bu sorunun cevaplandırılması gerekli. Amaç: toplumu bilgilendirmek, karmaşık bir
kuramı açıklamak, politik ya da başka bakış açılarını yakalamak ya da sadece eğlendirmek
olabilir.


Mesajınızın hedef kitlesi kim, iletmek istediğiniz mesaj ne
olacak?

Ulaşacağınız hedef kitlenin büyüklüğü ve özelliklerini belirlemelisiniz. “Hangi yaş
grubunda? “Bu kitle nerededir?, “Hedef kitlenin ortak özellikleri var mıdır?, “gibi alt
sorulara bulacağınız cevaplar iletmek isteğiniz mesajın nasıl olacağını belirlemeniz için
yardımcı olacaktır.

Mesajınızı nasıl ileteceksiniz?
Mesajı iletmede seçeceğiniz yöntem başarılı olmanızda önemli bir etkendir. En iyi ve
en mantıklı yöntemi bulup, mesajınızı bu yolla iletmeniz, kitlenin dikkatini çekmek,
algılamayı kolaylaştırıp, mesajı anlaşılır hale getirmek için büyük önem taşır.

Bilgi Toplama
Tasarımı şekillendirmeden önce, bir çıkış ve hareket noktası bulabilmenin tek yolu,
konu hakkında mümkün olduğunca detaylı bilgi toplamaktır. Kitlenin ihtiyaçları, faaliyet
alanları, istek ve beklentileri, mesajın hangi ortamda iletileceği önemlidir. Hatta bu alanda
daha önce yapılmış olan çalışmaların incelenmesi ve konuyla ilgili farklı materyallerin
taranması gerekebilir.

Yaratıcılık ve Buluş
İletmek isteğiniz mesajı vermek için tasarım aşaması çalışmalarında algı ve
sezgilerinize dayalı birikimlerinizi devreye sokmanız gerekecektir. Süreklililği olan,
alışılmış, basmakalıp tarzlar yerine yeni, ilgi çekici, konuyu direkt ama ilgi uyandıran
biryolla anlatabilmelisiniz. Grafik tasarımda yaratıcılık; birbirleriyle ilişkisi olmayan
kavramlar ve görsel unsurlar arasında bağlantılar kurma yeteneği olarak tanımlanabilir. Hatta
bu aşamada beyin fırtınası olarak adlandırılan ve farklı düşüncelere sahip bir grubun bir
araya gelerek fikirlerini birbirleri ile paylaşmaları yönteminden yararlanabilirsiniz. Bu
yöntemde akla gelen her şey ortaya konur ve sonrasında değerlendirilir. Bir düşünce
diğerinin çıkışına ortam hazırlar.
Daha önce düşünülmemiş, yapılmamış, uygulanmamış fikir ya da düşüncenin ortaya
çıkarılması yaratıcılığın bir başka tanımı olarak verilebilir.
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Resim 1.9: Yaratıcı bir dergi reklâmı


Çözüm Bulma
Yaratıcılık ve buluş süreci sonrasında olasılıklar sınırlanır. Çözüm bulma ise
düşünülen olasılıklar hakkında bir karara varılarak, araştırmanın sona erdirilmesidir.

Uygulama
Bir tasarım sürecinin en son aşaması uygulamadır. Bulunan yöntemin sunulması,
uygulanmasıdır. Yapacağınız reklâm yöntemi, mesajı iletme biçimi artık uygulama ile
sonlandırılarak kitleye iletilmeye hazır hale gelecektir.

1.3. İletişimde Tasarımın Önemi
1.3.1. Reklâm İletişiminde Algılamanın önemi
Bireyin çevresine anlam verdiği süreç algılama sürecidir. Duyum, uyarıcıların duyu
organlarımız üzerinde bıraktığı etki, algı ise bu etkiye verdiğimiz anlamdır. Algılama
sürecinin en önemli özelliklerinden biri algılamanın seçici olmasıdır. Beynimiz iletilen
mesajlardan bizim için en önemli ve gerekli olanı seçer ve onu algılar.
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İşte reklâm iletişiminde de algılamanın etkisi, bireyde belirli ihtiyaçların yaratılması,
verilen mesajın birey açısından ilgi çekici olması ve mesajın birey tarafından algılanmasını
kolaylaştıracak özellikler taşıması önemlidir.

Resim 1.10: Mesajın görsel unsurlarla ilgi çekecek şekilde anlatımı.

1.3.2. Tasarım İlkeleri
İletişim reklâmın en önemli unsurudur. Mesajın iletilmesi sırasında kullanılacak olan
tasarım materyalinin türü belirlendikten sonra, tasarım ilkelerini dikkate almak gerekir.
Çünkü verilmek istenen mesajın en doğru şekilde iletilmesi ancak doğru bir tasarım
sürecinin gerçekleştirilmesi ile mümkün olacaktır.
Tasarımda en önemli amaç her şeyin bütüne ait ve uygun olması, hiçbir elemanın
birbirine yabancı ve uyumsuz olmamasıdır. Tasarımcı bunu sağlamak için görsel düzenleme
elemanlarını belli ilkelerle düzenlemekle yükümlüdür.
Görsel tasarım ilkeleri;


Denge Bir tasarımda denge unsuru varsa, o tasarım kendisiyle “barışık”
demektir. Bir tasarım iki faklı dengede ele alınabilir.

Simetrik denge (Bir eksene göre aynı mesafede olma)

Asimetrik denge (Bir eksene göre farklı mesafelerde yer alma)



Zıtlık (Karşıtlık) Zıtlık tasarımı ilgi çekici hale getiren iyi bir tasarım kuralıdır.
Zıtlık okuyucunun dikkatinin dağılmasını engeller. Çizgiler, şekiller ve grafikler
zıtlık yaratabilir.
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Ritm (Devamlılık) Görsel tasarımda nesnelerin uyum oluşturacak şekilde

dengelenmesidir. Ritim gözün tasarımdaki önemli parçaları yakalamasını, tasarımın
mesajının kolaylıkla algılanmasını sağlar.


Bütünlük: Bütünlük her bir parçanın tek tek değil bütünsel bir anlam

kazanmasıdır.


Vurgu Vurgulama; ön plana çıkması gereken unsur ile 2. planda kalması

gereken unsur arasında gerçekleştirilen yön, biçim, doku, renk, ton ya da çizgi kontrastı ile
sağlanabilir.


Oran/Orantı Oran boyut ile şekil arasındaki ilişkidir. İyi bir orantı için

elemanların boyutlarını iyi değerlendirmek gerekir.


Dereceleme Renk, çizgi, şekil gibi elemanlarda farklılıklar oluşturmadır.

1.3.3. Görsel Tasarım Elemanları


Çizgi

Çizgi tek başına veya diğer çizgilerle ya da yüzeylerle kombinasyonlar oluşturarak;

Organize olabilir.

Dokulaşabilir.

Göze rehberlik eder.

Hareketi görselleştirir.

Anlatım, konu, tema oluşturabilir.

Evrensel bir anlam taşıyabilir.
Çizgiler karakterleri ve konumlarına bağlı olarak bazı mesajlar iletmenize yardımcı
olurlar. Örneğin, yatay çizgiler durgunluk, düşey çizgiler saygınlık, diyagonal çizgiler
canlılık, kıvrımlı çizgiler zerafet etkisi uyandırırlar.

Ton
Tasarım yüzeyleri üzerinde en fazla izlenen tonlar; grinin çeşitlemeleri ve siyahtır.
Ton ve çizgi tasarımda kontrast (zıtlık) oluşturan elemanlardır. Ton en kısa ifadeyle renklerin
parlaklık derecelerini belirler.

Renk
Renk ışığın cisimlere çarptıktan sonra yansıyarak görme duyumuzda bırakmış olduğu
etkidir. Renkler ışıkla birlikte oluşurlar. Renkler insanların üzerinde birçok değişik duygular
uyandırırlar. Bunları birçoğu genellenebilir, bir kısmı da kişisel duygulardır. Genelde sıcak
renkler uyarıcı, soğuk renkler ise gevşetici ve dinlendirici etki bırakırlar. Sıcak renk grubu
sarı, kırmızı ve turuncu renklerden, soğuk renk grubu ise yeşil, mavi ve mor renklerden
oluşur.
Doğada karışımsız bulunan üç ana renk yani sarı, kırmızı ve mavinin birbiri ile
karışmaları sonucunda üç ara renk oluşur Bu ara renkler; turuncu, mor ve yeşildir.
Renk, tasarımda dikkati dürtükler. İzleyen üzerinde güçlü, duygusal ve psikolojik
etkileri vardır.
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Renklerin insanlar üzerinde bıraktığı psikolojik etkiler genellendiğinde;

Kırmızı: Heyecen ve huzursuzluk duygusunun yoğun yaşanmasına sebep
verir. Gerektiği kadar kullanıldığında samimiyet ve hoşlanma duygusunu
kamçılar.

Sarı: Aydınlığın temsilcisi olan bu renk neşe ve canlılığı arttırır.

Mavi: Gökyüzünün rengi olan mavi soğuk ve sakin bir renktir. Karar
verme, yaratıcılığı arttırma gibi etkileri vardır. İnanma duygusunu da
arttırdığı söylenir.

Yeşil: Baharı ve ormanı temsil eder. Tazelik, gençlik, memnuniyet ve
huzur telkin eden bir renktir.

Mor: Yok olmanın ve ölümün temsilcisidir. Hüzün, korku, pişmanlık
duygusu yaratır.

Beyaz: Temizlik, saflık, ferahlık duygusu verir.

Siyah: Gecenin rengidir, ağırlık, saflık, ciddiyet ve tehlikenin
temsilcisidir.

Gri: Olgunluk, rahatlık, temkinli olmayı telkin eden bir renktir. Denge
kurmada kullanıldığında yanındaki rengi belirgin hale getirir.

Doku: Yüzeyler üzerinde tekrarlara dayalı biçimsel düzenlemelere doku denir.
Doku, maddenin doğal yapısının dış yüzeyindeki görüntüdür. Bir yüzey
üzerinde tekrarlara dayalı biçimsel bir düzen bulunuyorsa, orada bir dokunun
varlığından söz edilebilir.Tasarımcıların malzemesi olan kâğıtlar da farklı doku
özelliklerine sahiptirler. Sert, düz, grenli, yumuşak birçok kâğıt çeşidi
bulunmaktadır. Dokular duyguları yönlendiren özelliklere sahiptir.

Biçim(Form): Bir tasarımda biçimi oluşturan unsarlar, çizgilerin kullanımı,
çizgiler arasındaki geçişler ve değişik tonların oluşturduğu yüzeylerdir. Çizgi,
renk ve diğer yüzey elemanlarının birbiriyle ilişkileri biçimi belirler.
Tasarımcının görevi, iletmek istediği mesajın türü ne olursa olsun, anlaşılır ve
mümkün olduğunca aynı etkiyi bırakacak şekilde düzenlemeler yapmaktır.

Ölçü: İletişim amaçlı tasarlanan her ürün daima değişik ve belirli ölçülere sahip
görsel unsurların bir araya gelmesiyle oluşur. Ölçüler büyüdükçe, etkileyicilik
ve algılanırlık da artar.

Yön: Bir tasarımda noktalar ve çizgiler değişik hareketler oluştururlar. Tasarımı
oluşturan tasarımcı, vereceği mesaj doğrultusunda bu hareketleri yönlendirir.

Resim 1.11: Tasarımda hareket ve yön
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1.3.4. Tasarım ve Estetik Olgusu
Hayatımızın her döneminde var olan estetik haz duygusu, tüm tasarım çalışmalarında
titizlikle araştırılan ve kullanılan bir tasarım öğesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Estetik,
güzelliğin insan aklı ve duyuları üzerindeki etkilerini konu olarak ele alan bir felsefe dalıdır.
Günümüz tasarım çalışmalarında estetik her zaman ön plana çıkmaktadır.

1.3.5. Grafik Tasarım Sürecinde Kullanılan Araç ve Gereçler
Günümüzde, grafik tasarım çalışmaları bilgisayarlar ve tasarım programları
kullanılırak şekillendirileyor gibi gözükse de, taslak çalışmaları tasarım sürecinde kullanılan
araç-gereçlerle yapılmaktadır. Görselleştirmenin ilk basamağı olan taslaklar, yaratıcı
düşünceleri aktaran görsel notlar ya da karalamalardır. Taslak aşaması tasarımın ilk ve en
önemli evresidir. Taslak çalışmaları yapılırken “Mesajın içindeki en önemli unsur nedir?,”
“Görsel vurgu tasarımın neresine yerleştirilmelidir? “ gibi sorulara cevap verebilir özellikte
olmalıdır. Taslak ve son şekillendirme sürecinde kullanılan bazı araç ve gereçler;










Kalemler (Kurşun kalem türleri, kuru boyalar, keçeli kalemler, rapido kalemler
vb.)
Kâğıtlar, kartonlar, mukavvalar
Boyalar
Fırçalar
Işıklı masa
Bilgisayarlar
Tasarım programları (Freehand, Photoshop, vb.)
Yazıcılar
Scaner(Görüntü tarayıcılar)
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1.4. Reklâmın Özellikleri
1.4.1. Reklâmın Tanımı ve Tarihçesi
Bir işletmenin, kurumun ya da bir hizmetin tanıtımı ve pazarlanması amacıyla
kullanılan reklâm, farklı şekillerde tanımlanabilir. En genel tanımlama ile reklâm;
“Tüketicilerin veya alıcıların, bir malı, markayı, hizmeti veya kurumu tercih etmesini
sağlamak amacıyla göze, kulağa hitap eden mesajların hazırlanması ve bu mesajların ücretli
olarak reklâm araçları ile iletilmesidir.”
Sözlü reklâm, insanların neredeyse ilk sözlü iletişim sürecinin başladığı dönemden
beri süregelmektedir. Yazılı rekaâmın başlangıcı ise, kesin olarak bilinmemekle beraber
3000 yıl önce bir papirusa yazıldığı sanılan bir çeşit duyuru olarak kabul edilmektedir.
Reklâmın başlangıcının çok eskilere dayanmasına rağmen, modern reklâmcılığın ortaya
çıkışı, günlük gazete ve dergilerin ucuz olarak üretilmeye başladığı 19. yüzyılın ilk yarısında
görülür. Radyonun ve sonrasında televizyonun kullanılmaya ve yaygınlaşmaya başlaması 20.
yüzyılda reklâmın önemini daha da arttırmıştır.

1.4.2. Reklâmın İşlevleri
Reklâmın başlıca işlevleri;








Satışları ve talebi arttırmak,
Aracı sayısını arttırmak,
Marka bağımlılığı yaratmak,
Yeni mal ve hizmetlerin tanıtımını yapmak,
İşletmenin tanınmışlık ve itibarını arttırmak,
Satışları ve piyasa payını arttırmak,
Müşteri memnuniyetini arttırmaktır.

Resim 1.12: Bir kurum kimliği çalışması
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1.4.3. Reklâm ve Tanıtım Faaliyetleriyle İlgili Kararlar
Reklâm ve tanıtım faaliyetleri ile ilgili kararların önceden alınarak bir takım
stratejilerin belirlenmesi gerekmektedir.






Tanıtımı ve reklâmı yapılacak ürünlerle ilgili uygun zamanı belilemek,
Tanıtım ve reklâmın kimler tarafından yapılacağına karar vermek,
Reklâmın kimler için yapılacağına karar vermek (hedef kitleyi belirlemek),
Reklâm ve tanıtıma ayrılacak bütçeyi belirlemek,
Reklâm ve tanıtım faaliyetlerinin ne zaman ve hangi yöntemlerle etkinliğinin
ölçüleceğine karar vermektir.

1.4.4. Reklâmın Yapılacağı Hedef Kitlenin Özellikleri
Reklâm; belirlenen bir hedef kitlenin özelliklerine göre şekillendirilmelidir. Kitlenin
özellikleri ve bu özelliklerin dikkate alınarak bir planlamanın yapılması reklâm ve tanıtımın
başarısını arttırmada önemli rol oynar. Kitle özelliklerinin belirlenmesinde aşağıdaki kriterler
doğru tespit edilmelidir.

Cinsiyet

Yaş grubu

Eğitim düzeyi

Meslek

Gelir grubu

Sosyal sınıf

Medeni hal (evli-bekâr)

Aile bireyleri

Bulunulan bölge ve yer
Reklâm faaliyetlerinin hedef kitleye ulaştırılmasında hedef kitlenin özellikleri kadar,
mesajın hedef kitleye nasıl verildiği de büyük önem taşır. Bu nedenle reklâm; ister kulağa,
ister göze, isterse de her iki duyu organına hitap etsin, gönderici(reklâmı veren) ile o mesajı
alan hedef kitle arasında gerçekleşen bir iletişim sürecidir.

1.5. Reklâm Türleri
Her reklâm beş amaca hizmet eder. Bunlar;






Dikkat çekme,
İlgi uyandırma,
İstek yaratma,
Güdüleme(motive etme) ve ikna etme,
Ürün ya da hizmetin nasıl ve nederen sağlanabileceği konusunda bilgi vermedir.

Yapılacak reklâmın amacı; hedeflediği kitleyi etkilemek ve güdülemektir. Bir
reklâmın türü ne olursa olsun, araştırma ilk evredir. Yukarıda verilen maddeler araştırma
aşamasında belirleyici kriterlerdir. Reklâm sürecinde kullanacağınız materyalleri dikkat
çekici özellikte, ilgi ve istek uyandıracak nitelikte, kitleyi motive edecek türde, hizmeti ya da
ürünü nasıl sağlayacağı konusunda bilgilendircek şekilde tasarlamalısınız.
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Resim 1.13: Bir dergi reklâmı çalışması

1.5.1. Reklâmcılık Faaliyetleri
Reklâmcılık faaliyetleri yedi ayrı katagoride incelenebilir.

Ulusal reklâmcılık
Hedef kitlesi, ürünü talep eden potansiyel müşteridir. Genellikle pahalı dergiler ulusal
reklâmcılığın iletişim araçlarıdır.

Bölgesel reklâmcılık
Genellikle gazetelerde, kısmen de radyo ve televizyonlarla yapılan reklâmları kapsar.
Hedef kitle parekende alışveriş yapan mağaza müşterileridir.

Posta reklâmcılığı
Ürünlerin tanıtımlarının posta ya da kuryeler aracılığıyla hedef kitleye ulaştırılması
yoluyla yapılan reklâmlardır.

Ticari reklâmcılık
Genelde mağazalar ve toptancıların kullandığı reklâm türüdür.
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Endüstriyel reklâmcılık
Hammadde ve makine üreticilerinin kullandığı reklâm türüdür. Reklâmlar genelde
ticari dergilerde yayınlanır.

Mesleki reklâmcılık
Belirli meslek gurplarında uzmanlaşmış kişilerin tüketiciye danışmanlık yaptıkları
reklâm türüdür. Tüketici yararı ön planda tutulur.

Kurumsal reklâmcılık
Reklâmın temel amacı bir ürün ya da hizmeti satmaktır. Ama bu faaliyet, bazen bir
hedef kitleyi kazanma ya da taraftar toplama amacına da yönelebilir. Ulusal ya da bölgesel
nitelikte olabilen kurumsal reklâmlar için bütün iletişim araçları kullanılabilir.

1.5.2. Reklâmcılıkta Kullanılan İletişim Araçları




Basılı reklâm araçları

Gazeteler

Dergiler

El ilanları

Kataloglar

Broşürler
Yayın yapan reklâm araçları





Radyo
Televizyon

Diğer reklâm araçları


Açık hava reklâm araçları (Outdoor)
o
o
o
o
o
o
o
o
o



Afiş
Pankart
Tabelalar
Billboard
Durak reklâmları
Duvar ve çatı reklâmları
Fuarlar
Doğrudan postalama
Satış yeri reklâm malzemeleri

Elektronik ortamda yapılan reklâmlar





Multi-Medya reklâmı
İnternet reklâmı
Cd-Room reklâmı
Web-reklâm
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Tesiste yapılan herhangi bir aktivitenin seçimini yaparak; tesis misafirlerine tanıtmak,
bilgilendirmek ve katılımlarını sağlamak amacı ile ne tür materyaller kullanacağınızı
belirleyecek olan bir tasarım süreci çalışması hazırlayınız. Çalışmayı yaparken aşağıdaki
işlem basamaklarını kontrol ediniz. Yaptığınız çalışmayı sınıfta arkadaşlarınıza proje
şeklinde sunarak paylaşınız.

İşlem Basamakları
 Problemi tanımlayınız.

Öneriler
 Kendinize yöneltmeniz gereken soruları
doğru tespit ediniz ve cevaplandırınız.

 Amacınızı belirleyiniz.
 Modül bilgi sayfasına dönünüz.
 Seçtiğiniz aktivitenin içeriği hakkında
detaylı bilgi toplayınız.
 Çevrenizde bulunan tesislerin şef ve
animatörleri ile görüşünüz.
 Kitlenin istek ve ihtiyaçlarını tespit
ediniz.
 Çevrenizde bulunan tesislerin şef ve
animatörleri
ile
görüşünüz.
Tesis
 Seçtiğiniz aktiviteyi kapsayan tanıtım
misafirlerinin beklenti ve istekleri
materyallerini
kullanacağınız
hakkında bilgi toplayınız.
ortamların tespitini yapınız.
 Çevrenizde bulunan tesislerin şef ve
 Çeşitli kaynaklardan, daha önce
animatörleri
ile
görüşünüz.
Tesis
hazırlanmış benzer aktiviteleri tanıtan
özelliklerini ve reklâm alanlarını tespit
materyalleri inceleyiniz.
ediniz.
 Konuyla ilintili farklı görsel unsurları  Çevrenizde bulunan tesislerin şef ve
tarayınız.
animatörleri ile görüşünüz. Örnek
çalışmaları temin ediniz, görsel kaynakları
 Konuyla ilgili çevrenizin ya da sınıf
tarayınız.
arkadaşlarınızın
düşüncelerini,
fikirlerini alınız.
 Konuyla ilgili, daha önce hazırlanmamış,
konuyu direkt ama ilgi uyandıran bir
 Bulduğunuz fikir ve düşünceleri
şekilde anlatmak için yaratıcı fikirler
eleyerek sınırlayınız.
üretiniz.
 Olasılıklar hakkında karar vererek,  Farklı görsel unsurların bir arada
araştırmanızı sonlandırınız.
kullanıldığı farklı reklâm ve tanıtım
 Birden fazla olasılığı eleyerek
materyallerini inceleyiniz.
yapacağınız çalışmanın son şeklini
tespit ediniz.
 “Beyin Fırtınası” modül bilgi sayfasına
dönünüz.
 “Çözüm Bulma” Modül bilgi sayfasına
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dönünüz.
 Tasarım süreci aşamasında; yaratıcı
tasarımlar oluşturmak için iletişim içinde
ve açık olunuz.
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Olumlu ilişkiler içinde olunuz.
Araştırmacı olunuz.
Yaratıcı olunuz.
Sorumluluk sahibi olunuz.
Dikkatli ve titiz çalışınız.
Estetik bakış açısına sahip
olunuz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre Uygulama Faaliyeti–1 ‘de yaptığınız
tasarım süreci çalışmasını değerlendiriniz. Gerçekleşme düzeyine göre “Evet-Hayır”
seçeneklerinden uygun olanı kutucuğa işaretleyiniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Problemi tanımladınız mı?
2. Amacınızı belirlediniz mi?
3. Seçtiğiniz aktivitenin içeriği hakkında detaylı bilgi topladınız mı?
4. Kitlenin istek ve ihtiyaçlarını doğru tespit ettiniz mi?
5. Seçtiğiniz
aktiviteyi
kapsayan
tanıtım
materyallerini
kullabileceğiniz ortamların tespitini yaptınız mı?
6. Benzer aktiviteleri tanıtan materyalleri incelediniz mi?
7. Yaratıcı yönünüzü ön plana çıkardınız mı?
8. Konuyla ilgili farklı görsel unsurları incelediniz mi?
9. Çevrenizin konuyla ilgili düşüncelerinden yararlandınız mı?
10. Bulduğunuz fikir ve düşünceleri eleyerek sınırlandırdınız mı?
11. En doğru ve dikkat çekici fikri seçerek araştırmanızı sonlandırdınız
mı?
12. Dikkatli ve titiz bir çalışma yaptınız mı?
13. Olumlu iletişim içinde oldunuz mu?
14. Yaptığınız çalışmasının dikkat çekici olduğunu düşünüyor
musunuz?
15. Yaptığınız çalışmasının estetik unsurlar taşıdığına inanıyor
musunuz?
İşaretleme sonucunda “hayır” cevabı vererek eksik olduğunuzu tespit ettiğiniz
konuların, tekrar uygulamasını yaparak eksiklerinizi tamamlayınız.
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Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz. Soru numarasının yanında bulunan
kutucuğa ( ) kurşun kalem kullanarak “D” veya “Y” (Doğru/Yanlış) şeklinde işaret
koyunuz.
1. ( ) İletişim gönderici ve alıcı olarak adlandırılan iki grup arasında gerçekleşen duygu,
düşünce, davranış ve bilgi alışverişidir.
2. ( ) İletişim öğrenilmeyen, kendiliğinden oluşan bir faaliyettir.
3. ( ) Mesajın alıcı tarafından algılanıp, yorumlanması bir iletişim süreci aşamasıdır.
4. ( ) İlk çağlarda mağara duvarlarına yapılmış resimler görsel iletişimin ilk örnekleri
arasında sayılabilirler.
5. ( ) Görsel yolla oluşturulmuş mesajlar kalıcı ve etkili mesajlar değillerdir.
6. ( ) İletişim sürecinde en etkin olarak kullandığımız öğe yazıdır.
7. ( ) Semboller ve işaretler yön verir, karar verme sürecini doğrudan etkiler.
8. ( ) Görüntüleri anlamlandırma süreci bireyin sosyo-kültürel durumu ile doğrudan
ilişkilidir.
9. (

) Grafik işitsel olarak algılanan şeylerle ilgili bir kavramdır.

10. ( ) Grafik iletişim, görüntülerden oluşan bilgilerin değiş-tokuşu olarak tanımlanabilir.
11. ( ) Tasarım, zihinde canlandırılan bir düşünce ya da oluşumu olgunlaştırıp, geliştirerek
üç boyutlu hale dönüştürme eylemidir.
12. ( ) Bir çalışmanın tasarım olabilmesi için yaratıcı bir değerinin bulunması gerekli
değildir.
13. (

) Bir tasarım ilkesi olan zıtlık, tasarımı sıradan bir hale getirir.

14. ( ) Tasarım elemanı olan renk, tasarımı izleyen üzerinde duygusal ve pskolojik etkiler
bırakır.
15. ( ) Freehand ve photoshop programları, oluşturulan taslakların uygulanmasında
kullanılan grafik tasarım araçlarıdır.
16. ( ) Reklâmın işlevleri arasında hizmetlerin tanıtımını yapmak ve memnuniyet arttırmak
yoktur.
17. ( ) Reklâm, belirlenen hedef kitlenin özelliklerine göre şekillendirilir.
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18. ( ) Afiş ve Bilboardlar açık hava reklâm araçları değildir.
19. ( ) Kurumsal reklâmın amacı, bir ürün ya da hizmeti satmaktır.
20. ( ) Broşürler ve el ilanları basılı reklâm araçlarıdır.

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bürüm cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Eğlence Hizmetleri departmanında aktivitelerin ve tesisin özelliğine uygun tanıtım ve
reklâm araçları hazırlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Yaşadığınız çevrede bulunan tesislerin animasyon şef ve ekipleriyle bağlantı kurarak,
farklı görsel kaynakları tarayarak tanıtım ve reklâm amacıyla hazırlanmış materyalleri
inceleyiniz. Yapılan çalışmalarla ilgili görsel bir doküman hazırlayarak elde ettiğiniz
materyalleri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşarak değerlendiriniz.

2. TANITIM VE REKLÂM AMAÇLI
ÜRÜNLER
2.1. Afiş ve Billboard
2.1.1. Afiş
Afiş, bir ürün ya da hizmetin tanıtımında kullanılan önemli reklâm araçlarından
biridir. Kısa ömürlü bir reklâm aracı olmasına karşın en etkili biçimde kitlelere ulaşma
yoludur. Afişte yer alan reklâm mesajı (kısa ve özlü), kullanılan tipografik unsurlar, resim ve
firma işaretleri (logo, amblem, marka) ile birleştiğinde, hedef kitle üzerinde son derece etkili
olur.
Afiş sadece, üretim ve tüketim ilişkilerinde kitlelere bilgi vermez. Bunun dışında
sosyal, siyasal ve kültürel olayların kitlelere ulaştırılmasında önemli ve etkin bir rol oynar.
Afişler insanlar üzerinde estetik bir etkilenme yaratır. Bu etkilenme sayesinde insanların
günlük alışkanlıkları ve düşünce biçimlerini yönlendirir. Afişler hem iç mekânlarda hem de
dış mekânlarda kullanılabilir. Dış mekânda kullanılan afişlerin boyutları iç mekân afişlerine
göre daha büyük olur. Bunun nedeni dış mekânda, uzak mesafelerden görülebilmesinin
sağlanmasıdır. Afişler ülkemizde kullanılan kâğıt formatları nedeniyle 70 X 100
boyutlarında hazırlanmaktadır.
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2.1.2. Afiş Tasarımında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Tasarımcı, çalışmaya başlamadan önce geniş bir ön araştırma evresi geçirmelidir.
Afişin türü ve konusu doğrultusunda yapacağı çalışmayı şekillendirirken bazı hususları
titizlikle dikkate almalıdır. Bu hususlar;
















Afiş, insanları uyarıcı, duygusal mesajlar içermelidir.
Afiş, izleyende çarpıcı şekilde hızlı ve etki yaratıcı mesaj taşımalıdır.
Afiş, vereceği mesajı, doğrudan, kısa ve öz olarak vermelidir.
Afişin görsel düzenlemesi, basit ve sade olmalıdır.
Afişte imgelere(resimlere) ağırlıklı mesaj iletme görevi yüklenerek, sözcüklerin
sayısı azaltılmalıdır.
Afiş, kendine özgü olmalı ve benzer konulu afişlerden ayırt edilebilmelidir.
Afişin grafik tasarımı özgün olmalı, alışılmışın dışında dikkat çekici unsurlar
içermelidir.
Afişte kullanılacak imge(resim) tek olmalı, birden çok imge kullanmaktan
kaçınılmalıdır.
Afişte görüntü karmaşası yaratacak kadar çok resim ve yazıya yer verilmemeli,
yazı imgenin can sıkıcı şekilde bir tekrarı olmamalıdır.
Afiş en az 30 metre uzaklıktan okunabilecek büyüklükte ve okunaklı bir yazı
karakteri kullanarak hazırlanmalı, süslü, okunması zor yazı karakterlerinden
kaçınılmalıdır.
Afişin etkisinin artmasında grafik tasarım önem taşıyacağından, seçilen
fotoğraflar yeterince kontrasta büyüklüğe ve renkliliğe sahip olmalıdır.
Afişte kullanılacak renkler geniş yüzeyler şeklinde, parlak, canlı ve kontrast
(birbirene zıt) olmalıdır.
Afişte kullanılan renk okumayı kolaylaştırmalıdır. Okumayı kolaylaştıran siyah
ve sarı gibi zıt renkler tercih edilmelidir.
Afişlerin asılacakları yerlerde yaratacakları etki dikkate alınmalıdır.
Afişlerin dış ve iç mekânlarda yan yana ve toplu halde yaratacakları etki dikkate
alınmalıdır.
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Resim 2.1: Bir sinema afişi çalışması

2.1.3. Afiş Tasarımında Kullanılan Teknikler


İllüstrasyon (resimleme) Tekniği ile Tasarım: Bu teknik, tasarımcının
yaratıcı gücünün, kalem ve fırçaya hâkimiyetinin ortaya çıktığı bir çalışma
türüdür. Bu teknikle yapılan afiş çalışmalarının, insanların ilgisini daha fazla
çektiği görülür. Bu teknik sulu boya, kuru boya, pastel boya, akrilik boya ve
püskürtme boyalarla farklı ve değişik çalışmalara imkân verir.

Resim 2.2: Bir afiş için illüstrasyon tekniğinde tamamlanmamış bir çalışma
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Fotoğraf Tekniği İle Tasarım: Fotoğraf, tek başına yalın bir şekilde afişte
kullanılabileceği gibi, farklı tekniklerle işlenerek de kullanılır. Fotoğraf
üzerinde farklı sanatsal teknikleri bir tasarım programı olan photoshop ile
şekillendirmek mümkündür.

Resim 2.3: Fotograf tekniği kullanılarak hazırlanmış bir afiş çalışması



Karışık Teknik İle Tasarım:Bu teknikte her türlü malzeme bir arada
kullanılabilir. Ancak farklı teknikler bir araya getirilirken, birbirleri ile olan
uyumları sağlanmalıdır. Uyum sağlanmadığı durumlarda estetik bir karmaşa söz
konusu olur.

Resim 2.4: Karışık teknik ile tasarlanmış bir sinema afişi
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 Bilgisayar Destekli Tasarım: Bilgisayarlar ve tasarım programları afiş için
kullanışlı araçlardır. Tasarım tekniklerinin tümünü, aynı anda ve çok kısa
sürelerde uygulamanıza olanak sağlar.

2.1.4. Billboard
Billboardlar demir ayaklar üzerinde fiber veya alüminyumdan imal edilmiş boyutları
standart hale getirilmiş afiş panolarıdır. Ülkemizde kullanılan standart boyut 2X3.5 metredir.
Standartların dışında kullanılan birden fazla afişi bir arada bulunduran büyük panolar da
mevcuttur ve bunlar genellikle şehir çıkışlarında kullanılır. Billboardlar da yaratıcılık
sınırlıdır, çok kısa sürede algılanması amaçlanan mesajlar mümkün olduğunca yalın ve sade
anlatılır. Kullanılan imge ve tipografik unsurlar kısa sürede algılanacağından dikkat çekici ve
yeterli büyüklükte boyutlandırılır.

Resim 2.5: Bilboard

2.2. İlanlar
Bir ürünü, bir hizmeti tanıtmak için yapılan reklâm faaliyetleri genel olarak ilan olarak
adlandırılır. İlanlar kitlenin özelliklerine ve iletilmek istenen mesajın niteliğine göre farklı
şekillerde sunulabilir. Amaç; bilgilendirmek, mesaj iletmek, istek ve ilgi uyandırmak, mal ya
da hizmete talebi arttırmaktır.

2.2.1. İç Mekân (In Door) İlanları
Kapalı alanlarda kitlelere hitap eden ilanlardır. Mağaza girişlerinde, büyük alış veriş
merkezlerinde, dinlenme ve tatil amaçlı tesislerin kapalı alanlarında, toplu iletişim
araçlarında ve bunun gibi kapalı tabir edilen her alanda ve farklı reklâm materyalleri ile
yapılan reklâmlar iç mekân reklâmları olarak adlandırılır.
İç mekân reklâmlarına örnek olarak, genellikle az sayıda yapraktan oluşan el ilanları,
pankartlar (hem iç hem de dış mekânlarda kullanılabilirler), afişler, basın ilanları, posta yolu
ile evlere ulaştırılan broşürler, flayerler bilgilendirme amaçlı hazırlanan panolar
gösterilebilir. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür.
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Resim 2.6: İç mekân ilanına örnek flayer çalışması iç sayfa.

2.2.1. Dış Mekân (Out Door) İlanları
Dış mekân ilanları, insanların ortak kullanımına açık olan dış alanlarda kitlelere hitap
eden çok çeşitli reklâm araçlarını kapsar. Billboardlar, tabelalar, ışıklı ilanlar, nakil
araçlarının dış cephelerinde kullanılan giydirmeler, duvar ve çatı reklâmları, durak
reklâmları, dijital ortamda yapılan eskovizyonlar, dinlenme ve tatil amaçlı tesislerin kapalı
alanlarında kullanılan her tür materyal örnek gösterilebilir.

Resim 2.7: Dış mekân durak reklâmı.
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Resim 2.8: Bir ilan örneği

Resim 2.9: Dış mekânda hazırlanmış bir ilan alanı
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2.3. Canlandırma (İllüstrasyon)
İllüstrasyon sözcük olarak, izah edici resim anlamına gelmektedir. Slogan yada metin
gibi sözel unsurları, görsel olarak yorumlayan, ifade eden canlandırmalara genel olarak
illüstrasyon adı verilir. İllüstrasyonlar konularına göre çeşitlendirilebilirler.

2.3.1. Reklâm İllüstrasyonları
Bir ürün ya da hizmeti tanıtmak amacıyla yapılan bu tür çalışmalarda ayrıntılar ön
plandadır. Sinema, tiyatro, gösteri, şov konser afişlerinde, turistik ilanlarda, ürün
ambalajlarında, basın ilanlarında, takvimlerde, tebrik kartlarında kullanılan illüstrasyonlar
reklâm illüstrasyonları olarak adlandırılır.

Resim 2.10: Bir reklâm illüstrasyonu örneği sinema afişi çalışması.

2.3.2. Yayın İllüstrasyonları
Gazete, dergi, kitap ve ansiklopedilerdeki makale, haber, öykü, roman, şiir ve
açıklamalara eşlik eden illüstrasyonlardır. İllüstrasyonun bir sanat biçimi olarak en özgür
uygulama alanı çocuk kitaplarıdır.
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Resim 2.11: Bir yayın illüstrasyonu örneği

2.3.3. Bilimsel ve Teknik İllüstrasyonlar
Botanik, tıp, zooloji, mekanik, jeoloji gibi uzmanlık alanları için öğretici ve
tanımlayıcı amaçlarla yapılan ayrıntılı illüstrasyonlardır.
Grafik tasarımcı, afiş, basın ilanı, kitap kapağı, katalog, ambalaj, pul ve para gibi
grafik ürünlerde değişik resimleme tekniklerinden yararlanır. Bu teknikler; kara kalem,
mürekkeple çizim teknikleri, keçeli kalem ve marker teknikleri, sulu boya, akrilik boya, guaj
boya, pastel boya teknikleri, karışık teknikler, püskürtme (airbrush) tekniği ve bilgisayar
destekli tekniklerdir.

2.3.4. Bilgisayar Destekli İllüstrasyon Tasarımı
Bilgisayar, grafik tasarımın her alanında etkin olarak kullanılmaktadır. İllüstrasyon
tasarımı alanında da mükemmel sonuçları almak ve uygulamak mümkündür. Teknik
konuları, tasarım programları ile çok rahat aşan grafik tasarımcılar iyi bir program kullanıcısı
ve yaratıcılık yönü gelişmiş, donanımlı yetiştiklerinde hayal edilen her şeyi
gerçekleştirebilmektedirler.

Resim 2.12: Bilgisayar destekli illüstrasyon tasarımı

33

2.4. Promosyonlar
Çeşitli materyaller üzerine, bir firmayı, bir ürünü ya da sağlanan hizmeti tanıtmayı
amaçlayan; amblem, logo, marka gibi unsurların, baskı teknikleri kullanılarak, çoğaltılıp,
dağıtılması yoluyla yapılan reklâm türüne promosyon adı verilir. Halk dilinde eşantiyon
olarak adlandırılan promosyon ürünleri çok geniş bir yelpazeye sahiptir. Bu ürünler,
saptanan hedef kitlelerin kullanımına bir ücret talep etmeden sunulur. Yılbaşı gibi özel
günlerde firmalar tarafından tercih edilen promosyon ürünleri, farklı zaman dilimlerinde de,
sık olarak kullanılırlar.
Promosyon ürünlerinde amaç, her zaman bir ürünü ya da hizmeti satmak değildir. Bu
faaliyet bazen bir hedef kitleyi kazanma, taraftar toplama amacına da yönelebilir.
Anahtarlıklar, kalemler, ajandalar, tişörtler, şapkalar, havlular, takvimler, saatler ve buna
benzer pek çok ürün promosyon yapmak amacıyla kullanılan ürünlerdendir.

Resim 2.13: Bazı Promosyon ürün örnekleri

2.5. Uyarma ve Yönlendirmeler
2.5.1. Tabela ve Levhalar
Tabela ve levhalar, genellikle işyerlerinin giriş yerlerinde, firma ismi, ünvanı, ya da
logosunun yazılması amacıyla kullanılır. Tabelalar ve levhalar ahşap, saç, pleksiglas, vinil
gibi malzemelerden yapılırlar. Ayaklı ya da cephelere monte edilerek kullanılırlar. Işıklı ya
da ışıksız olarak tasarlanabilirler.
Levhalaların bir başka özelliği de iç mekânlarda ve dış mekânlarda yönlendirme
amacıyla kullanılmalarıdır. Turistik tesislerde aktivite alanlarının yerlerini göstermek
amacıyla, mağazalarda ürün bölümlerini belirlemede, şehir içinde farklı alanlarda, yollarda
ve benzeri yerlerde kitlelerin yönlendirilmesi ve bilgilendirilmesi bu levhalarla sağlanır.
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Resim 2.14: Yön bildiren levha görüntüsü

Resim 2.15: İşyeri girişinde bulunan tabela.

2.5.2. Simgesel İşaretler (Piktogramlar)
Ürün, hizmet, düşünce ya da nesneleri simgeleyen işaretlere piktogram adı verilir.
Piktogramlar uluslar arası iletişimleri kolaylaştıran grafik sembollerdir. Türkçe’de simge
kelimesi ile eş anlamlı olarak sembol sözcüğü de kullanılmaktadır.
Semboller kullanılarak yapılan iletişim, diğer iletişim biçimlerine göre çok daha farklı,
derin ve algılama seviyelerine göre şekillenen zengin bir boyutta gerçekleşir. Trafik
işaretleri, postane, ulaşım, hastane ve otellede kullanılan işaretler, sigara içilmez levhaları ve
ulusal bayraklar hergün karşılaştığımız simgesel işaretlerdir. Piktogramlarda resimsel
ifadeler kullanılır yazı öğesine yer verilmez.
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Resim 2.16: Piktogram örnekleri

Resim 2.17: Trafik işaretleri evrenseldir ve anlamı her yerde aynıdır
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Resim 2.18: Trafik işaretleri gibi müzik notaları da simgesel işaretlere verilecek en iyi
örneklerdendir
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Tesiste yapılan herhangi bir aktivitenin seçimini yaparak; tesis misafirlerine tanıtmak,
bilgilendirmek ve katılımlarını sağlamak amacı ile iç mekânlarda kullanılmak üzere ne tür
reklâm materyalleri kullanabilceğinizi belirleyen bir hazırlık çalışması yapınız. Çalışmayı
yaparken aşağıdaki işlem basamaklarını kontrol ediniz. Yaptığınız çalışmayı sınıfta
arkadaşlarınıza proje şeklinde sunarak paylaşınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Aktivite seçimini yapınız.
 Amacınızı belirleyiniz.
 Seçtiğiniz aktivitenin içeriği hakkında
detaylı bilgi toplayınız.
 Kitlenin istek ve ihtiyaçlarını tespit
ediniz.
 Seçtiğiniz aktiviteyi kapsayan tanıtım
materyallerini iç mekânda kullanılacak
şekilde tespit ediniz.
 Çeşitli kaynaklardan, daha önce
hazırlanmış benzer aktiviteleri tanıtan
materyalleri inceleyiniz.
 Konuyla ilintili farklı görsel unsurları
tarayınız.
 Konuyla ilgili çevrenizin ya da sınıf
arkadaşlarınızın düşüncelerini, fikirlerini
alınız.
 Bulduğunuz fikir ve düşünceleri
eleyerek sınırlayınız.
 Kullanabileceğiniz reklâm materyalleri
hakkında karar vererek, araştırmanızı
sonlandırınız.

 Aktiviteler hakkında bilgi toplayınız,
çevrenizde bulunan tesislerin şef ve
animatörleri ile görüşünüz.
 Modül bilgi sayfasına dönünüz.
 Tesis misafirlerinin beklenti ve istekleri
hakkında bilgi toplayınız.
 Tesis özelliklerini ve reklâm alanlarını
tespit ediniz.
 Örnek çalışmaları temin ediniz, görsel
kaynakları tarayınız.
 Konuyla
ilgili,
daha
önce
hazırlanmamış, konuyu direkt ama ilgi
uyandıran bir şekilde anlatmak için
yaratıcı fikirler üretiniz.
 Farklı görsel unsurların bir arada
kullanıldığı farklı reklâm ve tanıtım
materyallerini inceleyiniz.
 “Beyin Fırtınası” Modül bigi sayfasına
dönünüz.
 “Çözüm Bulma” Modül bilgi sayfasına
dönünüz. Yeniliğe açık olunuz.
 Birden
fazla
olasılığı
eleyerek
yapacağınız çalışmanın son şeklini tespit
ediniz.
 Araştırmacı olunuz.
 Yeniliğe açık olunuz.
 Yaratıcı olunuz.
 Estetik bakış açısına sahip olunuz.
 Ön yargısız olunuz.
 Dikkatli ve titiz çalışınız.
 Sorumluluk sahibi olunuz.
 Mesleki etiğe sahip olunuz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıda verilen değerlendirme ölçeğine göre Uygulama Faaliyeti–2 ‘de yaptığınız
hazırlık çalışmasını değerlendiriniz. Gerçekleşme düzeyine göre “Evet-Hayır”
seçeneklerinden uygun olanı kutucuğa işaretleyiniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1. Aktivite seçimini yaptınız mı?
2. Amacınızı belirlediniz mi?
3. Seçtiğiniz aktivitenin içeriği hakkında detaylı bilgi topladınız mı?
4. Kitlenin istek ve ihtiyaçlarını doğru tespit ettiniz mi?
5. Seçtiğiniz aktiviteyi kapsayan tanıtım materyallerini iç mekanda
kullanılacak şekilde tespit ettiniz mi?
6. Benzer aktiviteleri tanıtan materyalleri incelediniz mi?
7. Yaratıcı yönünüzü ön plana çıkardınız mı?
8. Konuyla ilgili farklı görsel unsurları incelediniz mi?
9. Çevrenizin konuyla ilgili düşüncelerinden yararlandınız mı?
10. Bulduğunuz fikir ve düşünceleri eleyerek sınırlandırdınız mı?
11. En doğru ve dikkat çekici fikri seçerek araştırmanızı sonlandırdınız
mı?
12. Doğru reklâm materyalini tespit ettiniz mi?
13. Olumlu iletişim içinde oldunuz mu?
14. Yaptığınız çalışmasının dikkat çekici olduğunu düşünüyor
musunuz?
15. Yaptığınız çalışmasının estetik unsurlar taşıdığına inanıyor
musunuz?

Evet

Hayır

İşaretleme sonucunda “hayır” cevabı vererek eksik olduğunuzu tespit ettiğiniz
konuların, tekrar uygulamasını yaparak eksiklerinizi tamamlayınız.

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz. Soru numarasının yanında bulunan
kutucuğa ( ) kurşun kalem kullanarak “D” veya “Y” (Doğru/Yanlış) şeklinde işaret
koyunuz.
1) ( ) Afiş kısa ömürlü bir reklâm aracıdır.
2) ( ) Afişte sadece resim kullanılır, firma işaretlerine(logo-amblem) yer verilmez.
3) ( ) Afiş tasarımında farklı tekniklerden faydalanılır.
4) ( ) Bilboard ilanlarında mesajlar mümkün olduğunca sade ve yalın anlatılır.
5) ( ) İlanda amaç, sadece mesaj iletmektir.
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6) ( ) İç mekân ilanlar, kapalı alanlarda kitlelere hitap ederler.
7) ( ) Bilboard, bir iç mekân reklâmı aracıdır.
8) ( ) İllüstrasyonlar konularına göre çeşitlilik göstermezler.
9) ( ) Reklâm illüstrasyonlarında ayrıntılar ön planda tutulur.
10) ( ) İllüstrasyonun bir sanat biçimi olarak en özgür uygulama alanı çocuk kitaplarıdır.
11) ( ) Bilgisayarda illüstrasyon çalışmaları yapmak ve istenilen sonuca uluşmak çok
zordur.
12) ( ) Halk dilinde eşantiyon olarak adlandırılan promosyon ürünleri, çok geniş bir ürün
yelpazesine sahiptir.
13) ( ) Promosyon ürünlerinde amaç her zaman ürünü satmaktır.
14) ( ) Tabelalar, ayaklı ya da cephelere monte edilerek kullanılırlar.
15) ( ) Levhalar ve tabelalar yönlendirme amacıyla kullanılmazlar.
16) ( ) Promosyon ürünleri farklı zaman dilimlerinde firmalar tarafından tercih edilirler.
17) ( ) Ürün, hizmet, düşünce yada nesneleri simgeleyen işaretlere piktogram adı verilir.
18) ( ) Piktogramlar uluslar arası iletişimi zorlaştırırlar.
19) ( ) Trafik işaretleri, her gün karşılaştığımız simgesel işaretlerden değildir.
20) ( ) Piktogramlarda resimsel ifadeler kullanılır, yazı öğesine yer verilmez.
DEGERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Tesis içerisinde, haftalık olarak programlanmış faaliyetleri tanıtmanız gerekiyor.
Reklâm materyallerinin ( iç mekân ve/veya dış mekân) tespitini yaparak belirleyiniz.
Çalışmayı yaparken aşağıdaki işlem basamaklarını kontrol ediniz. Yaptığınız çalışmayı
sınıfta arkadaşlarınıza proje şeklinde sunarak paylaşınız.
Değerlendirme Ölçütleri
1. Haftalık olarak programlanmış faaliyetlerin neler olduğun
hakkında araştırma yaptınız mı?
2. Amacınızı doğru belirlediniz mi?
3. Aktivitelerin içerikleri hakkında detaylı bilgi topladınız mı?
4. İç mekân ya da dış mekân olarak reklâm alanınızı sınırladınız
mı?
5. Seçtiğiniz reklâm alanınıza uygun reklâm materyallerini tespit
ettiniz mi?
6. Benzer aktiviteleri tanıtan materyalleri incelediniz mi?
7. Konuyla ilgili farklı görsel materyalleri araştırdınız mı?
8. Çevrenizin ve arkadaşlarınızın konuyla ilgili düşüncelerinden
(beyin fırtınası) yararlandınız mı?
9. Bulduğunuz fikir ve düşünceleri eleyerek sınırladınız mı?
10. Doğru reklâm materyallerini mekâna uygun seçtiniz mi?
11. Olumlu iletişim içinde oldunuz mu?
12. Dikkatli ve titiz bir çalışma yaptınız mı?
13. Yaratıcı yönünüzü ön plana çıkardınız mı?
14. Bulduğunuz yaratıcı fikirlerin dikkat çekici unsurlar taşıdığına
inanıyor musunuz?
15. Yaptığınız çalışmanın amaca uygun olarak hazırlandığını
düşünüyor musunuz?
16. Hazırladığınız çalışmanın estetik unsurlar taşıdığını düşünüyor
musunuz?
17. Hazırladığınız çalışmanın hedef kitlenin dikkatini çekerek,
katılımını sağlayacak özellikleri taşıdığına inanıyor musunuz?
18. Tasarım sürecinizin son aşaması uygulamayı yapmak için tüm
ön çalışmaları eksiksiz tamamladığınıza inanıyor musunuz?

Evet

Hayır

DEGERLENDİRME
Yurarıdaki performans testini kendinize uygulayınız. Performans değerlendirmede
“hayır” cevaplarınız var ise modülü tekrarlayınız. Modülü başarı ile bitirmişseniz ve
amaçlanan yeterliliği kazandıysanız bir sonraki modüle geçebilirsiniz. Modüldeki
yeterliliğinizi ölçmesi için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ‘İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
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ÖĞRENME FAALİYETİ 2 ‘NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
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