
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 

MESLEK YÜKSEKOKULU 

GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ 

A.Amaçlar 

Reklam ajanslarında sadece kaliteli mal ve hizmet üretmenin ötesinde tasarıma yönelik kalite anlayışı 

ve hedef kitleler kurulan görsel iletişim türü önem kazanmaktadır. Görsel iletişim alanında görev 

alabilecek Grafik Tasarımcılar yetiştirmek üzere eğitim planı uygulanacaktır. Bunun için gereken sanat 

ve tasarım kuramları, bilgisayarı kullanmada yeterlilik ve el becerisini geliştirmek ‘Grafik Tasarımın’ 

görevidir. Reklam sektöründe iş imkânına sahip olunabilecek Grafik tasarım programı görsel iletişimle 

marka yaratmaya, kurum kimliğine medya ve iletişimi birçok alanına yönelik uygulamaların başarılı ile 

gerçekleştirilebilmesi noktasındakalifiye personele olan istihdamı gündeme getirmektedir. Bu bilgiler 

ışığında grafik tasarım programının amacı; sektörün ihtiyaç duyduğu, teorik ve uygulama altyapısı 

olan, vizyon sahibi, yeniliği iş süreçlerine aktarabilecek ve farklılığını ortaya koyabilecek mezunlar 

yetiştirmektir. Grafik Tasarım programı; sektörün talep ettiği yeterlilikte tasarımcı yetiştirmeye 

yöneliktir. Müfredatının oluşturulması sürecinde mevzuata da bağlı kalınarak büyük ölçüde sektör 

ihtiyacını karşılayabilecek kalifiye elemanı yetiştirmek temel amaçtır. 

 
B. Hedefler 

Tasarıma duyulan ihtiyacın ve ulusal ile uluslararası pazarlarda rekabetin artması, bu sektörde 

istihdam edilebilecek tüm iş süreçlerine hakim, yaratıcı, Grafik Tasarım mesleği hakkında temel 

bilgi ve kavramları bilen, sosyal ve devlet protokol bilgilerine hakim, Grafik Tasarım kavramlarını 

ve kurallarınıkullanan ve alanlarının ayırdına varabilen, çalıştığı kurumun iç ve dış paydaşlar 

nezdinde temsil gücü ve yeterliliğine hakim, görsel iletişim kurallarına ve etkin iletişim 

becerilerine sahip, Grafik Tasarım ile ilgili uygulamalar için gerekli teknikleri, araçları ve bilişim 

teknolojilerini belirleyerek etkin bir şekilde kullanabilen, uygulamalarda karşılaştığı 

öngörülmeyen problemlere çözüm üretebilen, yaratıcı çalışma guruplarında sorumluluk alabilen 

veya bireysel çalışabilme becerisine sahip ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek sektör 

çalışanları yetiştirmektir. 

 

Ayrıca; başta küresel firmalar olmak üzere kamu ve özel sektör kuruluşlarının Grafik Tasarım ve 

reklam ile ilgili tüm birimlerinde uzman eleman ve liderlik konumunda çalışabilmeleri için 

çalışanlar yetiştirmektir. 

 

C. Program Öğrenme Çıktıları 

 

1. Grafik Tasarım programından mezun olan öğrenciler, görsel tasarım disiplininin ilgili 

olduğu reklamcılık, basılı medya, matbaacılık, sosyal medya(web) vb. diğer disiplinlerle 

ile ilgili kuramlar ve uygulamalar hakkında tam bilgi sahibi olurlar. 



2. Sahip oldukları yabancı dil bilgisiyle günlük yaşamla ilgili konuları konuşabilme ve 

yazabilme yeteneğine sahip oldukları gibi aynı zamanda yeterli düzeyde temel ve 

mesleki yabancı dil bilgisiyle çalışacakları firmaların yeterliliklerini artırırlar. 
 

3. Grafik Tasarım uygulamalarını gerçekleştirirken gerekli olan bilgi iletişim teknolojilerini 

başarı ile kullanabilme ve ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri ve 

araçları etkin kullanabilmeyi öğrenirler. 

 

4. Farklı disiplinlere yönelik edindikleri bilgileri Grafik Tasarım uygulamalarında 

kullanabilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme ve analiz 

edebilme becerisine sahip olurlar. 

 

5. Grafik Tasarım ile ilgili uygulamalarda, soruna tasarım kuramlarıyla çözüm üretebilme, 

takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi kazanırlar. 

6. Grafik Tasarım ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanmayı öğrenirler ve tasarım 

sorununa yönelik geliştirdikleri projeleri el becerisi ile uygulaması öğrenirler. 

 

7. Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir. 

 

8. Öğrenmeyi öğrenmiş bir birey olarak karşılaştığı sorunların çözümünde eleştirel düşünceyi 

harekete geçirerek durum analizi yapar ve hatalardan ders çıkarır. 

 

9. Grafik Tasarımın çeşitli teknik ve uygulama yaklaşımlarını bilerek, kazanılmış  

becerilerin bilgisayar destekli tasarım çalışmalarında kullanımını sağlayabilirler ve 

sanatsal becerilerini ve çalışmalarını dijital ortamda tasarlayabilirler 

 

10. Çalıştıkları ortamda mesleki etik kurallara özen göstererek, mesleki etiğin 

sürdürülebilirliğini sağlarlar. 

 

11. Grafik Tasarımın tarihsel değişim ve gelişimi inceleyerek, toplumsal ve uluslararası, 

ekonomik ve politik belirleyenlerini saptayabilirler. 
 

12. Grafik Tasarımın çeşitli teknik ve uygulama yaklaşımlarını bilerek, kazanılmış 

becerilerin bilgisayar destekli tasarım çalışmalarında kullanımını sağlayabilirler ve 

sanatsal becerilerini ve çalışmalarını dijital ortamda tasarlayabilirler. 
 

13. Grafik Tasarım programından mezun olan öğrenciler, ilgili olduğu reklamcılık, basın 

yayın, web, gazetecilik, matbaa ve kurumsal kimlik (marka) alanının gerektirdiği diğer 

disiplinlerle ile ilgili kuramlar ve uygulamalar hakkında tam bilgi sahibi olurlar. 
 

14. Grafik Tasarım ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaşıldığında 

çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi 

kazanırlar. 

 

D. Eğitim Öğretim Metotları 

 

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, 

gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin 

yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. 

 

Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat 

edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir*: 



 Metot Başlıca öğrenme faaliyetleri Kullanılan Araçlar 

1  
Ders 

 
Dinleme ve anlamlandırma 

Standart derslik teknolojileri, 

çoklu ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz 

2  
Tartışmalı Ders 

Dinleme ve anlamlandırma, 

gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, 

soru geliştirme 

Standart derslik teknolojileri, 

çoklu ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz 

3 Özel Destek / 

Yapısal Örnekler 
Önceden planlanmış özel beceriler 

 

4 Rol Yapma / 

Drama 
Önceden planlanmış özel beceriler 

Standart derslik teknolojileri, 

özel donanım 

5 Problem Çözme Önceden planlanmış özel beceriler  

6 Vaka Çalışması Önceden planlanmış özel beceriler  

7  
Beyin Fırtınası 

Dinleme ve anlamlandırma, 

gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, 

soru geliştirme, takım çalışması 

Standart derslik teknolojileri, 

çoklu ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz 

8 
Küçük Grup 

Tartışması 

Dinleme ve anlamlandırma, 

gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, 

soru geliştirme 

Standart derslik teknolojileri, 

çoklu ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz 

9 
Gösterim 

Dinleme ve anlamlandırma, 

gözlem/durumları işleme 

Gözleme imkan verecek gerçek 

ya da sanal ortam 

10 
Benzetim 

Dinleme ve anlamlandırma, 

gözlem/durumları işleme, Bilişim becerileri 

Gözleme imkan verecek gerçek 

ya da sanal ortam 

11  
 

Seminer 

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, 

okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, 

yönetsel beceriler 

Standart derslik teknolojileri, 

çoklu ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz, özel 

donanım 

12  
 

Grup Çalışması 

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, 

okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru 

geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması 

İnternet veri tabanları, 

kütüphane veri tabanları, e- 

posta, çevrimiçi sohbet, 

Web tabanlı tartışma forumları 

13 Saha / Arazi 

Çalışması 

Gözlem/durumları işleme, Araştırma – yaşam 

boyu öğrenme, teknik gezi ve incelemeler 

 

14 
Laboratuar 

Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel 

beceriler, takım çalışması 
Özel donanım 

15 Ödev 
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, 

İnternet veri tabanları, 

kütüphane veri tabanları, e- 



  okuma, Bilişim posta 

16 
Sözlü 

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları 

işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum 

 

17 İnceleme / Anket 

Çalışması 

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, 

okuma 

 

18  

Panel 

 
Dinleme ve anlamlandırma, 

gözlem/durumları işleme 

Standart derslik teknolojileri, 

çoklu ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz, özel 

donanım 

19  
Konuk 

Konuşmacı 

 
Dinleme ve anlamlandırma, 

gözlem/durumları işleme 

Standart derslik teknolojileri, 

çoklu ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz, 

özel donanım 

20 
Öğrenci 

Topluluğu 

Faaliyetleri / 

Projeleri 

Gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, 

soru geliştirme, takım çalışması, Araştırma – 

yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, 

yönetsel beceriler, Önceden planlanmış özel 

beceriler 

 

 

 
E. Alınacak Derece 

 

Bu bölüm, yüksek öğretimde Grafik Tasarımı bilimi alanında 240 AKTS’lik birinci aşama derece 

sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Grafik 

Tasarım bilimi alanında Lisans derecesine sahip olunur. 

 

F. Kabul Koşulları 

 

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde 

ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya 

dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. 

Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate 

alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum 

Tanıtım Kataloğu`nda mevcuttur. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları 

belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler bölümde verilen 

dersleri alabilirler. 

 

G. Mezunların İstihdam Olanakları ve Üst Kademeye Geçiş 

 

Mezunlarımız   reklam   ajanslarında   ve   diğer   sektörlerde   çalışma   imkanı   bulmaktadır.  

Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Grafik Tasarımı bilimi alanında veya bu alandan 

öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir. 

 

H. Mezuniyet Koşulları 

 

Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için akademik yıl sonunda yapılması gereken veya 

programın tamamlanmasını müteakip özel bir program sonu sınavı veya final sınav dönemi yoktur. 



Bununla birlikte, her yarıyıl içinde ara sınavlar ve yarıyıl sonunda genellikle dönemin hemen bitişini 

müteakip iki hafta süreli dönem sonu sınavları vardır. 

 

Buna ek olarak, öğrencinin bir proje çalışması sonunda hazırlayacağı Bitirme Tezi ve bu çalışmasına 

yönelik sözlü tez sunumu yapması da (7. Veya 8. Yarıyılda) istenmektedir. 

 

J. Ölçme – Değerlendirme ve Puanlama 

 

Bu bölüm, ilgili dersin ders tanıtım ve uygulama formunda açıklanmıştır. Lütfen geniş bilgi için Ders 

Planı bölümündeki ilgili derse bakınız. 



K. Ders Planı – (Grafik Tasarımı Bölümü Öğretim Programı) 

 

1. SINIF GÜZ YARIYILI 

Ders Kodu DERS ADI T U Ders 
Saati 

Kredi AKTS 

OATA151 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi  4 0 4 4 4 

OYDL151 Yabancı Dil Kurulu I 8 1 9 9 12 

OGRF151 Temel Tasarım I 2 2 4 3 6 

OGRF153 Bilgisayar Destekli Tasarım I 2 1 3 3 4 

OGRF155 Desen I 2 1 3 3 4 

 TOPLAM   23 23 30 

1. SINIF BAHAR YARIYILI 

Ders Kodu DERS ADI T U Ders 
Saati 

Kredi AKTS 

OTRD152 Türk Dili 4 0 4 4 4 

OYDL152 Yabancı Dil Kurulu II 8 1 9 9 12 

OGRF152 Temel Tasarım II 3 1 4 4 6 

OGRF154 Bilgisayar Destekli Tasarım II 2 1 3 3 4 

OGRF156 Desen II 2 1 3 3 4 

 TOPLAM   23 23 30 

2. SINIF GÜZ YARIYILI 

Ders Kodu DERS ADI T U Ders 
Saati 

Kredi AKTS 

OHIT251 Temel Reklamcılık 2 1 3 3 4 

OGRF251 Tipografi I 3 1 4 4 4 

OGRF253 Görsel Tasarım I 1 2 3 2 4 

OGRF255 Ambalaj Tasarımı I 2 1 3 3 3 

OGRF257 İllüstrasyon I 2 1 3 3 5 

OGRF259 Teknik İngilizce 1 1 2 2 3 
OGRF261 Özgün Baskı I 2 1 3 3 3 

 Staj / Bitirme Projesi     4 

 TOPLAM   22 21 30 

2. SINIF BAHAR YARIYILI 

Ders Kodu DERS ADI T U Ders 
Saati 

Kredi AKTS 

OGRF252 Tipografi II 3 1 4 4 4 

OGRF254 Görsel Tasarım II 1 2 3 2 4 

OGRF256 Reklam Çözümlemeleri 1 1 2 2 4 

OGRF258 Temel Fotoğraf 1 1 2 2 3 

OGRF260 Ambalaj Tasarımı II 2 1 3 3 3 

OGRF262 Web Tasarımı 2 1 3 3 3 

OGRF264 Özgün Baskı II 1 2 3 2 2 

OGRF266 İllüstrasyon II 1 2 3 2 3 

 Staj / Bitirme Projesi     4 

 TOPLAM   23 20 30 



L.GENEL TOPLAMLAR 

 

GENEL TOPLAMLAR 

TOPLAM TEORİK DERS SAATİ SAYISI 64 

TOPLAM UYGULAMA DERS SAATİ SAYISI 28 

TOPLAM SEÇMELİ DERS SAATİ SAYISI 0 

TOPLAM SEÇMELİ DERS AKTS KREDİSİ 0 

TOPLAM STAJ AKTS KREDİSİ 8 

TOPLAM AKTS KREDİSİ 120 



M. AÇIKLAMALAR 

 
**: Seçilen ilgili seçmeli dersi (Yabancı Dil) dersini alan öğrenci ilerleyen yarıyıllarda aynı yabancı dil 

dersinin devamı niteliğindeki dersi seçecektir. (Örnek; Rusça I seçmeli dersini alan öğrenci, ilerleyen 

yarıyıllarda dersin devamı niteliğindeki Rusça II ve Rusça III derslerini alacaktır. Ayrıca ilgili dersler 

ön koşullu ders sınıfında olup, üst dönemdeki dersin alınabilmesi ancak alt dönemdeki dersin/derslerin 

başarılması şartına/önkoşuluna bağlıdır. 

 
**: Mesleki İngilizce ve Almanca dersleri ön koşullu ders sınıfında olup, üst dönemdeki dersin 

alınabilmesi ancak alt dönemdeki dersin/derslerin başarılması şartına/önkoşuluna bağlıdır. 

 
**: Ara Staj 60 iş günü olup, her hafta 6 iş gününe eşittir. İkinci yarıyılını tamamlayan öğrenciler 60 iş 

günü ara staj yapmak zorundadır. Gerçekleştirilen ara stajlar 5. Yarıyıl içerisinde “Ara Staj 

Değerlendirme” dersi kapsamında Grafik Tasarım yönetim kurulunca belirlenmiş bir kurul tarafından 

değerlendirilerek transkripte işlenecektir. Ara Staj koşulları için; (bknz: Grafik Tasarım Bölümü Staj 

Yönergesi) 

 

**: Mesleki Uygulamalar dersi 8. Yarıyıldan ders almaya hak kazanmış öğrencilerin alabileceği ve 

Nişantaşı Üniversitesi Akademik Takvimine göre ilgili yarıyılın ilk ders günü başlamak kaydıyla, 14 

haftalık bir süreyi kapsamaktadır. Her hafta 6 iş gününe eşittir. İşbaşı eğitimi niteliğinde 

gerçekleştirilecek olan Mesleki Uygulamalar dersi Grfaik Tasarım yönetim kurulunca belirlenmiş bir 

kurul tarafından değerlendirilerek transkripte işlenecektir. Mesleki Uygulamalar dersine ilişkin daha 

detaylı bilgi için; (bknz: Grafik Tasarım Bölümü Staj Yönergesi) 

 

**: Burada ifade edilmeyen diğer hususla konusunda; (bknz: Nişantaşı Üniversitesi yönetmelikleri) 

 

 

 

 

 

 

 
N.DERS İÇERİKLERİ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. SINIF GÜZ YARIYILI 

 

 

Ders Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi  Kod OATA 151 

Course  Code OATA 151 

Krediler Teori: 4 Uygulama: 0 Kredi: 4 AKTS:4 

İçerik Modern Türkiye´nin doğuş ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve 

ilkeler. 
İngilizce İçerik  

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. Bu 

bölüme ilgili derse ilişkin varsa ön koşul dersi yazınız. Örnek; “İngilizce 2 

dersini alma koşulu olarak İngilizce 1 dersinden başarılı olmak” 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15) 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta TÜRK İNKILÂBINI HAZIRLAYAN GELİŞMELER 

Osmanlı Devleti’nin Çöküş Nedenleri 

2.Hafta Osmanlı Devletini Kurtarma Çabaları 

(Islahat Hareketleri/ Fikir Akımları) 

3.Hafta İkinci Meşrutiyet Döneminin Savaşları 

4.Hafta Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti 

5.Hafta Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi, Mondros 

Ateşkes Antlaşması ve Tepkiler 

6.Hafta Milli Kurtuluş Savaşı 

Mustafa Kemal Paşa’nın Hayatına Genel Bir Bakış 

7.Hafta Hazırlık Dönemi (Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrasında Genel Durum ve 

Kurulan Cemiyetler) 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkışı ve 

Teşkilatlandırma Faaliyetleri. 

10.Hafta Amasya Genelgesi ve Kongreler Dönemi. 

11.Hafta Meclis-i Mebusan’ın İstanbul’da Toplanması ve Misak-ı Milli’yi Kabul Etmesi. 

T.B.M.M.’nin Açılması 

12.Hafta Kurtuluş Savaşı Dönemi 

13.Hafta Batı Cephesinde Türk Ordusunun Yunanlılarla Yaptığı Savaşlar 

14.Hafta Sakarya Meydan Savaşı ve Sonuçları, Büyük Taarruz ve Zafer 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Grafik Tasarım programından mezun olan öğrenciler, görsel tasarım disiplininin 

ilgili olduğu reklamcılık, basılı medya, matbaacılık, sosyal medya(web) vb. diğer 

disiplinlerle ile ilgili kuramlar ve uygulamalar hakkında tam bilgi sahibi olurlar. 

 X    

2 Sahip oldukları yabancı dil bilgisiyle günlük yaşamla ilgili konuları konuşabilme 

ve yazabilme yeteneğine sahip oldukları gibi aynı zamanda yeterli düzeyde temel 

ve mesleki yabancı dil bilgisiyle çalışacakları firmaların yeterliliklerini artırırlar. 

  X   

3 Grafik Tasarım uygulamalarını gerçekleştirirken gerekli olan bilgi iletişim 

teknolojilerini başarı ile kullanabilme ve ilgili uygulamalar için gerekli olan 

modern teknikleri ve araçları etkin kullanabilmeyi öğrenirler. 

 X    

4 Farklı disiplinlere yönelik edindikleri bilgileri Grafik Tasarım uygulamalarında 

kullanabilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme ve 

analiz edebilme becerisine sahip olurlar. 

  X   

5 Grafik Tasarım ile ilgili uygulamalarda, soruna tasarım kuramlarıyla çözüm 

üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi 

kazanırlar. 

  X   

6 Grafik Tasarım ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanmayı öğrenirler ve tasarım 

sorununa yönelik geliştirdikleri projeleri el becerisi ile uygulaması öğrenirler. 

  X   

7 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp 

yönetir. 

X     

8 Öğrenmeyi öğrenmiş bir birey olarak karşılaştığı sorunların çözümünde eleştirel 

düşünceyi harekete geçirerek durum analizi yapar ve hatalardan ders çıkarır. 

 X    

9 Grafik Tasarımın çeşitli teknik ve uygulama yaklaşımlarını bilerek, kazanılmış 

becerilerin bilgisayar destekli tasarım çalışmalarında kullanımını sağlayabilirler 

ve sanatsal becerilerini ve çalışmalarını dijital ortamda tasarlayabilirler 

 X    

10 Çalıştıkları ortamda mesleki etik kurallara özen göstererek, mesleki etiğin 

sürdürülebilirliğini sağlarlar. 

    X 

11 Grafik Tasarımın tarihsel değişim ve gelişimi inceleyerek, toplumsal ve 

uluslararası, ekonomik ve politik belirleyenlerini saptayabilirler. 

  X   

12 Grafik Tasarımın çeşitli teknik ve uygulama yaklaşımlarını bilerek, kazanılmış 

becerilerin bilgisayar destekli tasarım çalışmalarında kullanımını sağlayabilirler 

ve sanatsal becerilerini ve çalışmalarını dijital ortamda tasarlayabilirler. 

 X    

13 Grafik Tasarım programından mezun olan öğrenciler, ilgili olduğu reklamcılık, 

basın yayın, web, gazetecilik, matbaa ve kurumsal kimlik (marka) alanının 

gerektirdiği diğer disiplinlerle ile ilgili kuramlar ve uygulamalar hakkında tam 

bilgi sahibi olurlar. 

  X   

14 Grafik Tasarım ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla 

karşılaşıldığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda 

sorumluluk alabilme becerisi kazanırlar. 

X     

 

 

 

 

 

 



Ders İngilizce Dil Bilgisi 1 Kod OYDL155 

Course Grammar 1 Code OYDL155 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3  AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, 

lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak 

seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve 

yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the 

license; and they will need in their professional life; English on the basis that the level of 

English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing skills 

are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta To Be , Possessive Adjectives ,Position of Adjectives 

2.Hafta There is/are, Present Simple Tense ,Wh- Questions 

3.Hafta Adverbs of Frequency,Like+ing/Want+infinitive, In-On-At 

4.Hafta Past Simple of To Be,Past Simple Tense positive form ,Irregular Verbs 

5.Hafta Going to (+,-,? Forms) , Why&Because 

6.Hafta Possessive ‘s , Noun Plurals 

7.Hafta Can/Can’t ,Countable/Uncountable Nouns ,Much/Many/a/an/a lot of/any/ some 

8.Hafta Ara sınav / Mid Term Exam 

9.Hafta Object Pronouns, Modifiers (very,really,quite) ,Have got 

10.Hafta Past Simple Negatives and Questions ,Regular Verbs 

11.Hafta Articles, Possessive Pronouns, Pronouns; one/ones 

12.Hafta Present Continuous Tense in comparison with Present Simple 

13.Hafta Comparative and Superlative Adjectives  

14.Hafta Have to/Has to (Positive,Negative and Question Forms) 

General Revision 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

İngilizce Dil Bilgisi I  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 
1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Grafik Tasarımı 

alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve 
diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı 
bilgilere sahip olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 
edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan 
ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 Grafik Tasarımı alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri 
kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara 
ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 
 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 
sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 
değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 
karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 
mesleğe yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      
9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 
     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini 
uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 
alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 
düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 
kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 
toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 
koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

     

15 Grafik Tasarımı alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, 
uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, 
kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ders İngilizce Okuma ve Anlama Becerileri 1 Kod OYDL153 

Course Reading ve Comprehension Skills 1 Code OYDL153 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, 

lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak 

seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve 

yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the 

license; and they will need in their professional life; English on the basis that the level of 

English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing skills 

are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları-Ders kitabında ki okuma parçaları işlenmektedir. 

İşlenen konu başlıkları aşağıda verişmiştir. 

1.Hafta 1.3 What’s your favourite film?  

2.3 Friends Connect , 

2.Hafta 4.2 The Info-Bike  

5.2 Rebecca’s Blog 

3.Hafta 6.2 Housework 

7.2 Amazing Abilities 

4.Hafta 8.3 How was your weekend? 

9.2 Curt Degerman 

5.Hafta 10.3 Gifts around the world 

6.Hafta 2.1 Just an Ordinary Day 

7.Hafta 3.3 Mobile Order! 

4.1 Eating around the world 

8.Hafta Ara sınav / Mid Term Exam 

9.Hafta 5.1 Unusual Homes For Sale 

10.Hafta 6.2 City Break Reviews 

11.Hafta 7.2 An email Home 

8.2 Street Fashion 

12.Hafta 9.3 Art or Vandalism 

10.2 An Adventure 

13.Hafta 11.2 Teachers together 

14.Hafta 12.3 Charity Champions 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

İngilizce Okuma ve Anlama Becerileri 1 Dersi - Program Öğrenme Çıktıları 

İlişkisi 

Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 
1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Grafik Tasarımı 

alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve 
diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı 
bilgilere sahip olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 
edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan 
ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 Grafik Tasarımı alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri 
kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara 
ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 
 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 
sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 
değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 
karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 
mesleğe yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      
9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 
     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini 
uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 
alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 
düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 
kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 
toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 
koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

     

15 Grafik Tasarımı alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, 
uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, 
kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ders İngilizce Yazma Becerileri 1 Kod OYDL151 

Course English Writing Skills 1  Code OYDL151 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, 

lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak 

seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve 

yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the 

license; and they will need in their professional life; English on the basis that the level of 

English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing skills 

are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları-Ders kitabında ki okuma parçaları işlenmektedir. İşlenen ünite ve konu 

başlıkları aşağıda verişmiştir. 

1.Hafta Writing Bank- Writing a poem 

2.Hafta Writing Bank- How to ask /give phone numbers & repetitions 

3.Hafta Writing Bank-An email –using but and and 

4.Hafta Writing Bank-A product review –writing short sentences about a product 

5.Hafta Writing Bank-An online profile update –using capital letters and full stop 

6.Hafta Writing Bank-A letter –using common letter phrases 

7.Hafta Writing Bank-A day in the life of…-using then and after that 

8.Hafta Vizeler- Mid term exams 

9.Hafta Writing Bank-An email invitation –using common email phrases 

10.Hafta Writing Bank-A short Biography of a famous person-joining clauses with when 

11.Hafta Writing Bank-A blog-using commas and apostrophes 

 

12.Hafta Writing Bank-Text Messages- making holiday plans 

13.Hafta Writing Bank –Using international text expressions  

14.Hafta Genel Tekrar- General Revision 

Final Sınavları –Final exams 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

İngilizce Yazma Becerileri 1  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 
1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Grafik Tasarımı 

alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve 
diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı 
bilgilere sahip olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 
edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan 
ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 Grafik Tasarımı alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri 
kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara 
ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 
 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 
sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 
değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 
karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 
mesleğe yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      
9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 
     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini 
uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 
alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 
düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 
kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 
toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 
koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

     

15 Grafik Tasarımı alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, 
uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, 
kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ders Temel Tasarım 1 Kod OGRF151 

Course Basic design 1 Code OGRF151 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 2 Kredi: 3 AKTS: 6 

İçerik Plastik sanatlar alanını Temel kavram ve öğeleri olan nokta, çizgi, leke, form, 

ışık-gölge, renk, doku, yön, ölçü ve aralık gibi anlatım öğelerini, zıtlık- 

uygunlu, simetri ve tekrar gibi uygulama ilkeleri çerçevesinde gördüğü 

nesneyi çizebilen, parçalara ayırıp yeniden örgütleyebilen, deneysel çalışma 

değişkenlikleriyle plastik sanatların gramerinin kavrama ve uygulamalarını 

içerir. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. Bu 

bölüme ilgili derse ilişkin varsa ön koşul dersi yazınız. Örnek; “İngilizce 2 

dersini alma koşulu olarak İngilizce 1 dersinden başarılı olmak” 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15) 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Temel Sanat Eğitimi nedir ders içeriği ve yöntemleri hakkında bilgi 

verilmesi. 

2.Hafta Nokta öğesinin sıklığı - gevşekliği, yönelişleri, girişimleri, noktanın tipi, ton 

çubuğu ve serbest nokta çalışması 

3.Hafta Serbest Nokta çalışması 

4.Hafta Serbest Nokta çalışması 

5.Hafta Formları tasarı ilkelerine göre yüzey içinde düzenlemek. 

6.Hafta Endüstriyel-Doğal obje Etüt 

7.Hafta Hazır nokta elamanları 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Çizgi Ögesi Çizgi Nedir? Çizgi Çeşitleri, Çizgide İfade Zıtlıkları. 

10.Hafta Çizgi Ögesi Çizgi Nedir? Çizgi Çeşitleri, Çizgide İfade Zıtlıkları. 

11.Hafta Mekanik çizgilerle yüzey araştırmaları 

12.Hafta LEKE ÖGESİ Form Ve Biçim, Işık-Gölge 

13.Hafta Form ve Biçim, Işık-Gölge 

14.Hafta RENK Öğesi Ve Renk Nedir? 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

 

Temel Tasarım 1 Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Grafik Tasarım programından mezun olan öğrenciler, görsel tasarım 

disiplininin ilgili olduğu reklamcılık, basılı medya, matbaacılık, sosyal 

medya(web) vb. diğer disiplinlerle ile ilgili kuramlar ve uygulamalar 

hakkında tam bilgi sahibi olurlar. 

 X    

2 Sahip oldukları yabancı dil bilgisiyle günlük yaşamla ilgili konuları 

konuşabilme ve yazabilme yeteneğine sahip oldukları gibi aynı zamanda 

yeterli düzeyde temel ve mesleki yabancı dil bilgisiyle çalışacakları 

firmaların yeterliliklerini artırırlar. 

 x    

3 Grafik Tasarım uygulamalarını gerçekleştirirken gerekli olan bilgi iletişim 

teknolojilerini başarı ile kullanabilme ve ilgili uygulamalar için gerekli 

olan modern teknikleri ve araçları etkin kullanabilmeyi öğrenirler. 

 X    

4 Farklı disiplinlere yönelik edindikleri bilgileri Grafik Tasarım 

uygulamalarında kullanabilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme, 

sorunları tanımlayabilme ve analiz edebilme becerisine sahip olurlar. 

    X 

5 Grafik Tasarım ile ilgili uygulamalarda, soruna tasarım kuramlarıyla 

çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk 

alabilme becerisi kazanırlar. 

  x   

6 Grafik Tasarım ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanmayı öğrenirler 

ve tasarım sorununa yönelik geliştirdikleri projeleri el becerisi ile 

uygulaması öğrenirler. 

X     

7 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri 

planlayıp yönetir. 

X     

8 Öğrenmeyi öğrenmiş bir birey olarak karşılaştığı sorunların çözümünde 

eleştirel düşünceyi harekete geçirerek durum analizi yapar ve hatalardan ders 

çıkarır. 

    x 

9 Grafik Tasarımın çeşitli teknik ve uygulama yaklaşımlarını bilerek, 

kazanılmış becerilerin bilgisayar destekli tasarım çalışmalarında 

kullanımını sağlayabilirler ve sanatsal becerilerini ve çalışmalarını dijital 

ortamda tasarlayabilirler 

    x 

10 Çalıştıkları ortamda mesleki etik kurallara özen göstererek, mesleki etiğin 

sürdürülebilirliğini sağlarlar. 

X     

11 Grafik Tasarımın tarihsel değişim ve gelişimi inceleyerek, toplumsal ve 

uluslararası, ekonomik ve politik belirleyenlerini saptayabilirler. 

X     

12 Grafik Tasarımın çeşitli teknik ve uygulama yaklaşımlarını bilerek, 

kazanılmış becerilerin bilgisayar destekli tasarım çalışmalarında 

kullanımını sağlayabilirler ve sanatsal becerilerini ve çalışmalarını dijital 

ortamda tasarlayabilirler. 

X     

13 Grafik Tasarım programından mezun olan öğrenciler, ilgili olduğu 

reklamcılık, basın yayın, web, gazetecilik, matbaa ve kurumsal kimlik 

(marka) alanının gerektirdiği diğer disiplinlerle ile ilgili kuramlar ve 

uygulamalar hakkında tam bilgi sahibi olurlar. 

   x  

14 Grafik Tasarım ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla 

karşılaşıldığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel 

çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi kazanırlar. 

X     



 
Ders Bilgisayar Destekli Tasarım 1 Kod OGRF151 

Course Computer Aided Graphic Design 1 Code OGRF151 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Bu ders kapsamında, Görsel iletişim sorunlarına yönelik çözüm önerilerini 

geliştirip uygulayabilme yetisine sahip olabilirler. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. Bu 

bölüme ilgili derse ilişkin varsa ön koşul dersi yazınız. Örnek; “İngilizce 2 

dersini alma koşulu olarak İngilizce 1 dersinden başarılı olmak” 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15) 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Belge açmak, yeni belge oluşturmak, araçlar ve panelleri tanımak. 

2.Hafta Menüler ve Kısa Yollar hakkında teorik bilgi. 

3.Hafta Görünümleri değiştirmek 

4.Hafta Görüntüyü yakınlaştırmak ve uzaklaştırmak 

5.Hafta Temel Şekiller Oluşturmak 
Dikdörtgenler, elipsler, yıldızlar ve çokgen oluşturmak 

6.Hafta Şekilleri boyutlandırmak 

7.Hafta Pen Aracını Kullanmak, Nokta Prensibi ve Çizgileri Çizmek 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Şekilleri Taşıma ve Kopyalama ve Şekilleri Boyutlandırma 

10.Hafta 
Şekilleri Eğme ve Bükme 

  

11.Hafta Şekilleri Döndürme, Şekilleri Yansıtma ve Şekilleri Renklendirme 

12.Hafta Dosya Kayıt ve Çıkış Alma 

13.Hafta Metin Ekleme, Metin Hizalama ve Girinti Yapma, Metin Alma 

14.Hafta Metin Düzenleyici, Çizgi Aracı ve Alt Seçim (Subselection) Aracı 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

 

Bilgisayar Destekli Tasarım 1 Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Grafik Tasarım programından mezun olan öğrenciler, görsel tasarım 

disiplininin ilgili olduğu reklamcılık, basılı medya, matbaacılık, sosyal 

medya(web) vb. diğer disiplinlerle ile ilgili kuramlar ve uygulamalar 

hakkında tam bilgi sahibi olurlar. 

 X    

2 Sahip oldukları yabancı dil bilgisiyle günlük yaşamla ilgili konuları 

konuşabilme ve yazabilme yeteneğine sahip oldukları gibi aynı zamanda 

yeterli düzeyde temel ve mesleki yabancı dil bilgisiyle çalışacakları firmaların 

yeterliliklerini artırırlar. 

  X   

3 Grafik Tasarım uygulamalarını gerçekleştirirken gerekli olan bilgi iletişim 

teknolojilerini başarı ile kullanabilme ve ilgili uygulamalar için gerekli olan 

modern teknikleri ve araçları etkin kullanabilmeyi öğrenirler. 

 X    

4 Farklı disiplinlere yönelik edindikleri bilgileri Grafik Tasarım 

uygulamalarında kullanabilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme, 

sorunları tanımlayabilme ve analiz edebilme becerisine sahip olurlar. 

  X   

5 Grafik Tasarım ile ilgili uygulamalarda, soruna tasarım kuramlarıyla çözüm 

üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme 

becerisi kazanırlar. 

   X  

6 Grafik Tasarım ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanmayı öğrenirler   ve  

tasarım  sorununa   yönelik   geliştirdikleri   projeleri el becerisi ile 

uygulaması öğrenirler. 

 X    

7 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp 

yönetir. 

X     

8 Öğrenmeyi öğrenmiş bir birey olarak karşılaştığı sorunların çözümünde eleştirel 

düşünceyi harekete geçirerek durum analizi yapar ve hatalardan ders çıkarır. 

  X   

9 Grafik Tasarımın çeşitli teknik ve uygulama yaklaşımlarını bilerek, kazanılmış 

becerilerin bilgisayar destekli tasarım çalışmalarında kullanımını 

sağlayabilirler ve sanatsal becerilerini ve çalışmalarını dijital ortamda 

tasarlayabilirler 

   X  

10 Çalıştıkları ortamda mesleki etik kurallara özen göstererek, mesleki etiğin 

sürdürülebilirliğini sağlarlar. 

 X    

11 Grafik Tasarımın tarihsel değişim ve gelişimi inceleyerek, toplumsal ve 

uluslararası, ekonomik ve politik belirleyenlerini saptayabilirler. 

     

12 Grafik Tasarımın çeşitli teknik ve uygulama yaklaşımlarını bilerek, 

kazanılmış becerilerin bilgisayar destekli tasarım çalışmalarında kullanımını 

sağlayabilirler ve sanatsal becerilerini ve çalışmalarını dijital ortamda 

tasarlayabilirler. 

  x   

13 Grafik Tasarım programından mezun olan öğrenciler, ilgili olduğu 

reklamcılık, basın yayın, web, gazetecilik, matbaa ve kurumsal kimlik (marka) 

alanının gerektirdiği diğer disiplinlerle ile ilgili kuramlar ve uygulamalar 

hakkında tam bilgi sahibi olurlar. 

 X    

14 Grafik Tasarım ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla 

karşılaşıldığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda 

sorumluluk alabilme becerisi kazanırlar. 

    x 



Ders Desen I Kod OGRF155 

Course PATTERN Code OGRF155 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Desen eğitiminin tasarımındaki önemini ilkelerini, kurallarını, tasarımda 

soruna el yeteneği ile yaklaşım biçimleri örneklerini inceleyerek, tasarım ve 

diğer disiplinlerle bağlantılı uygulanma ve yorumlanma ile yeni tasarım 

dilininin geliştirmeyi sağlamaktadır. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. Bu 

bölüme ilgili derse ilişkin varsa ön koşul dersi yazınız. Örnek; “İngilizce 2 

dersini alma koşulu olarak İngilizce 1 dersinden başarılı olmak” 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15) 

Eğitim 

Öğretim 

Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Desenin tanımı ve malzeme bilgisi 

2.Hafta Desenin tanımı ve insanlık tarihi boyunca gelişim evreleri 

3.Hafta Çizim ve çizgilerle ilk görsel iletişim örnekleri 

4.Hafta Görsel sanatlaın ilk örneklerinden çizimin ve desenin gelişimi 

5.Hafta Çizgi Alıştırmaları 

6.Hafta Köşeli Formaların Çizimi 

7.Hafta Görsel Formların Çizimi ve Perspektif 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Yuvarlak Formların Çizimi 

10.Hafta Kompozisyon Hazırlama 

11.Hafta Formlarla eskiz çizme 

12.Hafta Karakalemi teknikniği Hacimlendirme 

13.Hafta Çoklu Kompozisyon 

14.Hafta Çoklu kompozisyonda Işık 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

 

Desen I - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Grafik Tasarım programından mezun olan öğrenciler, görsel tasarım 

disiplininin ilgili olduğu reklamcılık, basılı medya, matbaacılık, sosyal 

medya(web) vb. diğer disiplinlerle ile ilgili kuramlar ve uygulamalar 

hakkında tam bilgi sahibi olurlar. 

X     

2 Sahip oldukları yabancı dil bilgisiyle günlük yaşamla ilgili konuları 

konuşabilme ve yazabilme yeteneğine sahip oldukları gibi aynı zamanda 

yeterli düzeyde temel ve mesleki yabancı dil bilgisiyle çalışacakları firmaların 

yeterliliklerini artırırlar. 

X     

3 Grafik Tasarım uygulamalarını gerçekleştirirken gerekli olan bilgi iletişim 

teknolojilerini başarı ile kullanabilme ve ilgili uygulamalar için gerekli olan 

modern teknikleri ve araçları etkin kullanabilmeyi öğrenirler. 

  X   

4 Farklı disiplinlere yönelik edindikleri bilgileri Grafik Tasarım 

uygulamalarında kullanabilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme, 

sorunları tanımlayabilme ve analiz edebilme becerisine sahip olurlar. 

    x 

5 Grafik Tasarım ile ilgili uygulamalarda, soruna tasarım kuramlarıyla çözüm 

üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme 

becerisi kazanırlar. 

   x  

6 Grafik Tasarım ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanmayı öğrenirler ve 

tasarım sorununa yönelik geliştirdikleri projeleri el becerisi ile uygulaması 

öğrenirler. 

 X    

7 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp 

yönetir. 

X     

8 Öğrenmeyi öğrenmiş bir birey olarak karşılaştığı sorunların çözümünde eleştirel 

düşünceyi harekete geçirerek durum analizi yapar ve hatalardan ders çıkarır. 

 x    

9 Grafik Tasarımın çeşitli teknik ve uygulama yaklaşımlarını bilerek, kazanılmış 

becerilerin bilgisayar destekli tasarım çalışmalarında kullanımını  

sağlayabilirler  ve  sanatsal  becerilerini  ve   çalışmalarını dijital ortamda 

tasarlayabilirler 

  X   

10 Çalıştıkları ortamda mesleki etik kurallara özen göstererek, mesleki etiğin 

sürdürülebilirliğini sağlarlar. 

X     

11 Grafik Tasarımın tarihsel değişim ve gelişimi inceleyerek, toplumsal ve 

uluslararası, ekonomik ve politik belirleyenlerini saptayabilirler. 

X     

12 Grafik Tasarımın çeşitli teknik ve uygulama yaklaşımlarını bilerek, 

kazanılmış becerilerin bilgisayar destekli tasarım çalışmalarında kullanımını 

sağlayabilirler ve sanatsal becerilerini ve çalışmalarını dijital ortamda 

tasarlayabilirler. 

    X 

13 Grafik Tasarım programından mezun olan öğrenciler, ilgili olduğu 

reklamcılık, basın yayın, web, gazetecilik, matbaa ve kurumsal kimlik (marka) 

alanının gerektirdiği diğer disiplinlerle ile ilgili kuramlar ve uygulamalar 

hakkında tam bilgi sahibi olurlar. 

   X  

14 Grafik Tasarım ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla 

karşılaşıldığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda 

sorumluluk alabilme becerisi kazanırlar. 

 X    



1. SINIF BAHAR YARIYILI 

 

Ders Türk Dili  Kod OTRD152 

Course  Code OTRD152 

Krediler Teori:4 Uygulama: 0 Kredi: 4 AKTS:4 

İçerik Türkçenin yapı ve anlam bakımından özellikleri, temel eserler, toplum 

içinde kendini ifade etme, dili doğru ve etkili kullanmanın yollarıdır. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. Bu 

bölüme ilgili derse ilişkin varsa ön koşul dersi yazınız. Örnek; “İngilizce 2 

dersini alma koşulu olarak İngilizce 1 dersinden başarılı olmak” 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15) 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Dil nedir? Dil ve kültürün millet hayatındaki yeri; dil birlikleri, Türkçenin 

yeri 

2.Hafta 
Yapısal olarak dil gurupları, dil çeşitleri,   sözlü anlatım çalışmaları,    dilekçe 
yazımı 

3.Hafta Yapısal olarak dil gurupları, dil çeşitleri, sözlü anlatım çalışmaları, dilekçe 

yazımı 

4.Hafta Dil bilgisi, ses bilgisi 

5.Hafta Ses olayları 

6.Hafta Şekil bilgisi (kök-gövde-ekler) ve uygulama çalışmaları 

7.Hafta Sözcük çeşitleri. Yapısı bakımından sözcükler, sözcük geliştirip değiştirme, 

türetme yolları 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Yazım kuralları ve noktalama işaretleri. 

10.Hafta Cümle konusuna giriş 

11.Hafta Cümlenin tanımı ve türleri 

12.Hafta Yazılı anlatımın önemi ve kompozisyon yazımı 

13.Hafta Anlatımın doğru ve düzgün yapılması için bilgiler 

14.Hafta Anlatım bozuklukları. Atasözleri ve deyimlerin önemi, anlamları 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

 

Türk Dili Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Grafik Tasarım programından mezun olan öğrenciler, görsel tasarım 

disiplininin ilgili olduğu reklamcılık, basılı medya, matbaacılık, sosyal 

medya(web) vb. diğer disiplinlerle ile ilgili kuramlar ve uygulamalar 

hakkında tam bilgi sahibi olurlar. 

X     

2 Sahip oldukları yabancı dil bilgisiyle günlük yaşamla ilgili konuları 

konuşabilme ve yazabilme yeteneğine sahip oldukları gibi aynı 

zamanda yeterli düzeyde temel ve mesleki yabancı dil bilgisiyle 

çalışacakları firmaların yeterliliklerini artırırlar. 

X     

3 Grafik Tasarım uygulamalarını gerçekleştirirken gerekli olan bilgi 

iletişim teknolojilerini başarı ile kullanabilme ve ilgili uygulamalar için 

gerekli olan modern teknikleri ve araçları etkin kullanabilmeyi 

öğrenirler. 

X     

4 Farklı disiplinlere yönelik edindikleri bilgileri Grafik Tasarım 

uygulamalarında kullanabilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme, 

sorunları tanımlayabilme ve analiz edebilme becerisine sahip olurlar. 

X     

5 Grafik Tasarım ile ilgili uygulamalarda, soruna tasarım kuramlarıyla 

çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk 

alabilme becerisi kazanırlar. 

 X    

6 Grafik Tasarım ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanmayı 

öğrenirler ve tasarım sorununa yönelik geliştirdikleri projeleri el 

becerisi ile uygulaması öğrenirler. 

  X   

7 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri 

planlayıp yönetir. 

 X    

8 Öğrenmeyi öğrenmiş bir birey olarak karşılaştığı sorunların çözümünde 

eleştirel düşünceyi harekete geçirerek durum analizi yapar ve hatalardan 

ders çıkarır. 

  X   

9 Grafik Tasarımın çeşitli teknik ve uygulama yaklaşımlarını bilerek, 

kazanılmış becerilerin bilgisayar destekli tasarım çalışmalarında 

kullanımını sağlayabilirler ve sanatsal becerilerini ve çalışmalarını 

dijital ortamda tasarlayabilirler 

 X    

10 Çalıştıkları ortamda mesleki etik kurallara özen göstererek, mesleki 

etiğin sürdürülebilirliğini sağlarlar. 

 X    

11 Grafik Tasarımın tarihsel değişim ve gelişimi inceleyerek, toplumsal ve 
uluslararası, ekonomik ve politik belirleyenlerini saptayabilirler. 

    x 

12 Grafik Tasarımın çeşitli teknik ve uygulama yaklaşımlarını bilerek, 

kazanılmış becerilerin bilgisayar destekli tasarım çalışmalarında 

kullanımını sağlayabilirler ve sanatsal becerilerini ve çalışmalarını 

dijital ortamda tasarlayabilirler. 

X     

13 Grafik Tasarım programından mezun olan öğrenciler, ilgili olduğu 

reklamcılık, basın yayın, web, gazetecilik, matbaa ve kurumsal kimlik 

(marka) alanının gerektirdiği diğer disiplinlerle ile ilgili kuramlar ve 

uygulamalar hakkında tam bilgi sahibi olurlar. 

 X    

14 Grafik Tasarım ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla 

karşılaşıldığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel 

çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi kazanırlar. 

X     



 

 

 

Ders İngilizce Dil Bilgisi 2 Kod OYDL156 

Course Grammar 2 Code OYDL156 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, 

lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak 

seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve 

yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the 

license; and they will need in their professional life; English on the basis that the level of 

English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing skills 

are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Past Simple of To Be,Past Simple Tense positive,negative and question forms,Irregular 

Verbs 

2.Hafta Future plans with ‘Going to’ Positive, Negative and Question form,Why and Because 

3.Hafta To be: Positive, Negative and Question, Possessive ‘s, Possessive Adjectives,A/An 

4.Hafta Present Simple Tense, Noun Plurals ,This/That/These/Those 

5.Hafta Adverbs of Frequency, Modal Verbs;Can/Can’t 

6.Hafta There is /There are, Modifiers ;very, really, quite ,Have Got/Has Got  

7.Hafta Past Simple of To Be all forms, Regular Verbs  

8.Hafta Ara sınav / Mid Term Exam 

9.Hafta Articles, Possessive Pronouns, Pronouns; one/ones 

10.Hafta Present Continuous, Position of adjectives, Present Simple and Present Continuous 

11.Hafta Comparison of adjectives, Superlative adjectives, Like/love/hate/prefer 

12.Hafta -ing form as noun ,Present Perfect with been: I/we/you/they, Present Perfect: he/she/it 

13.Hafta Can/can’t, have to/don’t have to, Review of wh- questions, The imperative 

14.Hafta Be going to ,Infinitive of purpose ,Like and would like 

General Revision 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

İngilizce Dil Bilgisi 2  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 
1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Grafik Tasarımı 

alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve 
diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı 
bilgilere sahip olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 
edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan 
ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 Grafik Tasarımı alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri 
kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara 
ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 
 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 
sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 
değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 
karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 
mesleğe yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      
9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 
     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini 
uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 
alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 
düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 
kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 
toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 
koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

     

15 Grafik Tasarımı alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, 
uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, 
kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ders İngilizce Okuma ve Anlama Becerileri 2 Kod OYDL154 

Course Reading & Comprehension Skills 2 Code OYDL154 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, 

lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak 

seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve 

yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the 

license; and they will need in their professional life; English on the basis that the level of 

English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing skills 

are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları-Ders kitabında ki okuma parçaları işlenmektedir.İşlenen ünite ve konu başlıkları 

aşağıda verişmiştir. 

1.Hafta Unit 1 Your Life-Reading about daily life 

2.Hafta Unit 2 Routines-Reading activities about routine works 

3.Hafta Unit 3 Activities-Free time activities 

4.Hafta Unit 4 Food- Readings about local an international cousines 

5.Hafta Unit 5 Home- Desrciption of houses and furnitures 

6.Hafta Unit 6 City Life- Readings about modern lives in cities 

7.Hafta Unit 7 People-Simple stories about people 

8.Hafta Vizeler- Mid term exams 

9.Hafta Unit 8 Seasons- Extreme weather conditions 

10.Hafta Unit 9 Culture- Passages about Internet and Graffiti  

11.Hafta Unit 10 Journeys- Describing a trip  

 

12.Hafta Unit 11 Learning- Teachers together , Lifelong learning 

13.Hafta Unit 12 Ambitions- Charity Champions ,No more continents?  

14.Hafta Genel Tekrar- General Revision 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

İngilizce Okuma ve Anlama Becerileri 2  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları 

İlişkisi 

Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 
1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Grafik Tasarımı 

alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve 
diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı 
bilgilere sahip olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 
edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan 
ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 Grafik Tasarımı alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri 
kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara 
ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 
 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 
sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 
değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 
karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 
mesleğe yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      
9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 
     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini 
uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 
alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 
düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 
kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 
toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 
koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

     

15 Grafik Tasarımı alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, 
uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, 
kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ders İngilizce Yazma Becerileri 2 Kod OYDL152 

Course English Writing Skills 2 Code OYDL152 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, 

lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak 

seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve 

yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the 

license; and they will need in their professional life; English on the basis that the level of 

English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing skills 

are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları-Ders kitabında ki okuma parçaları işlenmektedir. İşlenen ünite ve konu 

başlıkları aşağıda verişmiştir. 

1.Hafta Writing Bank 1 –A form; how to use capital letters 

2.Hafta Writing Bank 2 – A diary entry; joining sentences with and, then, after that 

3.Hafta Writing Bank 3- Short messages ; using full stops and question marks 

4.Hafta Writing Bank 4- A personal profile on a website ; using pronouns 

5.Hafta Writing Bank 5 –An email to a friend; how to join sentences with and /but 

6.Hafta Writing Bank 6- A travel review; joining sentences with because /so 

7.Hafta Writing Bank 7- Short messages on cards and notes; using dashes and exclamation 

marks 

8.Hafta Vizeler- Mid term exams 

9.Hafta Writing Bank 8-A postcard; how to make your wrting more interesting 

10.Hafta Writing Bank 9 –A biography; how to use paragraphs  

11.Hafta Writing Bank 10- An internet blog; joining sentences with first, later, in the end 

 

12.Hafta Writing Bank 11 –An internet message board; using pronouns meaningfully 

13.Hafta Writing Bank 12-A short informal letter; how to use apostrophes 

14.Hafta Genel Tekrar- General Revision 

Final Sınavları –Final exams 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

İngilizce Yazma Becerileri 2 Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 
1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Grafik Tasarımı 

alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve 
diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı 
bilgilere sahip olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 
edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan 
ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 Grafik Tasarımı alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri 
kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara 
ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 
 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 
sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 
değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 
karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 
mesleğe yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      
9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 
     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini 
uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 
alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 
düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 
kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 
toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 
koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

     

15 Grafik Tasarımı alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, 
uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, 
kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 



Ders Temel Tasarım II Kod OGRF152 

Course Basic Design II Code OGRF152 

Krediler Teori: 3 Uygulama: 1 Kredi:4 AKTS: 6 

İçerik Plastik sanatlar alanını Temel kavram ve öğeleri olan nokta, çizgi, leke, form, 

ışık-gölge, renk, doku, yön, ölçü ve aralık gibi anlatım öğelerini, zıtlık- 

uygunlu, simetri ve tekrar gibi uygulama ilkeleri çerçevesinde gördüğü 

nesneyi çizebilen, parçalara ayırıp yeniden örgütleyebilen, deneysel çalışma 

değişkenlikleriyle plastik sanatların gramerinin kavrama ve uygulamalarını 

içerir. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. Bu 

bölüme ilgili derse ilişkin varsa ön koşul dersi yazınız. Örnek; “İngilizce 2 

dersini alma koşulu olarak İngilizce 1 dersinden başarılı olmak” 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15) 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Kolaj çalışması 

2.Hafta Kolaj çalışmasının Etüdü 

3.Hafta Kolaj çalışmasının Etüdü 

4.Hafta Düzenleme Çalışması 

5.Hafta Düzenleme Çalışması 

6.Hafta Renk Uygunluğu 

7.Hafta Renk Uygunluğu 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Renk Zıtlıkları 

10.Hafta Renk Zıtlıkları 

11.Hafta Doğal Doku Araştırmaları 

12.Hafta Doğal Doku Araştırmaları 

13.Hafta Yapay Doku Araştırmaları 

14.Hafta Proje Çalışmaları 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

 

Temel Tasarım 2 Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Grafik Tasarım programından mezun olan öğrenciler, görsel tasarım 

disiplininin ilgili olduğu reklamcılık, basılı medya, matbaacılık, sosyal 

medya(web) vb. diğer disiplinlerle ile ilgili kuramlar ve uygulamalar 

hakkında tam bilgi sahibi olurlar. 

 X    

2 Sahip oldukları yabancı dil bilgisiyle günlük yaşamla ilgili konuları 

konuşabilme ve yazabilme yeteneğine sahip oldukları gibi aynı 

zamanda yeterli düzeyde temel ve mesleki yabancı dil bilgisiyle 

çalışacakları firmaların yeterliliklerini artırırlar. 

 x    

3 Grafik Tasarım uygulamalarını gerçekleştirirken gerekli olan bilgi 

iletişim teknolojilerini başarı ile kullanabilme ve ilgili uygulamalar için 

gerekli olan modern teknikleri ve araçları etkin kullanabilmeyi 

öğrenirler. 

 X    

4 Farklı disiplinlere yönelik edindikleri bilgileri Grafik Tasarım 

uygulamalarında kullanabilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme, 

sorunları tanımlayabilme ve analiz edebilme becerisine sahip olurlar. 

    X 

5 Grafik Tasarım ile ilgili uygulamalarda, soruna tasarım kuramlarıyla 

çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk 

alabilme becerisi kazanırlar. 

  x   

6 Grafik Tasarım ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanmayı 

öğrenirler ve tasarım sorununa yönelik geliştirdikleri projeleri el 

becerisi ile uygulaması öğrenirler. 

X     

7 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri 

planlayıp yönetir. 

X     

8 Öğrenmeyi öğrenmiş bir birey olarak karşılaştığı sorunların çözümünde 

eleştirel düşünceyi harekete geçirerek durum analizi yapar ve hatalardan 

ders çıkarır. 

    x 

9 Grafik Tasarımın çeşitli teknik ve uygulama yaklaşımlarını bilerek, 

kazanılmış becerilerin bilgisayar destekli tasarım çalışmalarında 

kullanımını sağlayabilirler ve sanatsal becerilerini ve çalışmalarını 

dijital ortamda tasarlayabilirler 

    x 

10 Çalıştıkları ortamda mesleki etik kurallara özen göstererek, mesleki 

etiğin sürdürülebilirliğini sağlarlar. 

X     

11 Grafik Tasarımın tarihsel değişim ve gelişimi inceleyerek, toplumsal ve 

uluslararası, ekonomik ve politik belirleyenlerini saptayabilirler. 

X     

12 Grafik Tasarımın çeşitli teknik ve uygulama yaklaşımlarını bilerek, 

kazanılmış becerilerin bilgisayar destekli tasarım çalışmalarında 

kullanımını sağlayabilirler ve sanatsal becerilerini ve çalışmalarını 

dijital ortamda tasarlayabilirler. 

X     

13 Grafik Tasarım programından mezun olan öğrenciler, ilgili olduğu 

reklamcılık, basın yayın, web, gazetecilik, matbaa ve kurumsal kimlik 

(marka) alanının gerektirdiği diğer disiplinlerle ile ilgili kuramlar ve 

uygulamalar hakkında tam bilgi sahibi olurlar. 

   x  

14 Grafik Tasarım ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla 

karşılaşıldığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel 

çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi kazanırlar. 

X     



 
 Ders Bilgisayar Destekli Tasarım II Kod OGRF154 

Course Computer Aided Graphic Design II Code OGRF154 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Temel Bilgisayar kavramları. Piksel tabanlı görüntü işleme programı 

Photoshop’un tanıtımı ve tasarımda kullanımına yönelik uygulama 

çalışmaları. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. Bu 

bölüme ilgili derse ilişkin varsa ön koşul dersi yazınız. Örnek; “İngilizce 2 

dersini alma koşulu olarak İngilizce 1 dersinden başarılı olmak” 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15) 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Adobe Photoshop programına giriş. Araç kutusu 

2.Hafta Adobe Photoshop programına giriş. Araç kutusu 

3.Hafta Adobe Photoshop programına giriş. Araç kutusu 

4.Hafta Adobe Photoshop - Fotoğraf rötuşlama ve onarma 

5.Hafta Adobe Photoshop - Fotoğraf rötuşlama ve onarma 

6.Hafta Adobe Photoshop - Fotoğraf rötuşlama ve onarma 

7.Hafta Adobe Photoshop - Tipografik tasarım 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Adobe Photoshop - Tipografik tasarım 

10.Hafta Adobe Photoshop - Filtre ve Efektlerle çalışmak 

11.Hafta Adobe Photoshop - Filtre ve Efektlerle çalışmak 

12.Hafta Adobe Photoshop - Filtre ve Efektlerle çalışmak 

13.Hafta Adobe Photoshop - Maskeler ve kanallar 

14.Hafta Adobe Photoshop - piksel çizim teknikleri 

  

 

 

 

 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

 

Bilgisayar Destekli Tasarım 2 Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Grafik Tasarım programından mezun olan öğrenciler, görsel tasarım 

disiplininin ilgili olduğu reklamcılık, basılı medya, matbaacılık, sosyal 

medya(web) vb. diğer disiplinlerle ile ilgili kuramlar ve uygulamalar 

hakkında tam bilgi sahibi olurlar. 

    x 

2 Sahip oldukları yabancı dil bilgisiyle günlük yaşamla ilgili konuları 

konuşabilme ve yazabilme yeteneğine sahip oldukları gibi aynı 

zamanda yeterli düzeyde temel ve mesleki yabancı dil bilgisiyle 

çalışacakları firmaların yeterliliklerini artırırlar. 

  x   

3 Grafik Tasarım uygulamalarını gerçekleştirirken gerekli olan bilgi 

iletişim teknolojilerini başarı ile kullanabilme ve ilgili uygulamalar için 

gerekli olan modern teknikleri ve araçları etkin kullanabilmeyi 

öğrenirler. 

 X    

4 Farklı disiplinlere yönelik edindikleri bilgileri Grafik Tasarım 

uygulamalarında kullanabilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme, 

sorunları tanımlayabilme ve analiz edebilme becerisine sahip olurlar. 

 X    

5 Grafik Tasarım ile ilgili uygulamalarda, soruna tasarım kuramlarıyla 

çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk 

alabilme becerisi kazanırlar. 

 X    

6 Grafik Tasarım ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanmayı 

öğrenirler ve tasarım sorununa yönelik geliştirdikleri projeleri el 

becerisi ile uygulaması öğrenirler. 

X     

7 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri 

planlayıp yönetir. 

  X   

8 Öğrenmeyi öğrenmiş bir birey olarak karşılaştığı sorunların çözümünde 

eleştirel düşünceyi harekete geçirerek durum analizi yapar ve hatalardan 

ders çıkarır. 

 X    

9 Grafik Tasarımın çeşitli teknik ve uygulama yaklaşımlarını bilerek, 

kazanılmış becerilerin bilgisayar destekli tasarım çalışmalarında 

kullanımını sağlayabilirler ve sanatsal becerilerini ve çalışmalarını 

dijital ortamda tasarlayabilirler 

  X   

10 Çalıştıkları ortamda mesleki etik kurallara özen göstererek, mesleki 

etiğin sürdürülebilirliğini sağlarlar. 

X     

11 Grafik Tasarımın tarihsel değişim ve gelişimi inceleyerek, toplumsal ve 

uluslararası, ekonomik ve politik belirleyenlerini saptayabilirler. 

X     

12 Grafik Tasarımın çeşitli teknik ve uygulama yaklaşımlarını bilerek, 

kazanılmış becerilerin bilgisayar destekli tasarım çalışmalarında 

kullanımını sağlayabilirler ve sanatsal becerilerini ve çalışmalarını 

dijital ortamda tasarlayabilirler. 

X     

13 Grafik Tasarım programından mezun olan öğrenciler, ilgili olduğu 

reklamcılık, basın yayın, web, gazetecilik, matbaa ve kurumsal kimlik 

(marka) alanının gerektirdiği diğer disiplinlerle ile ilgili kuramlar ve 

uygulamalar hakkında tam bilgi sahibi olurlar. 

   x  

14 Grafik Tasarım ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla 

karşılaşıldığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel 

çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi kazanırlar. 

X     



Ders Desen II Kod OGRF156 

Course PATTERN Code OGRF156 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Grafik çalışmaları için grafiksel yorumlama ve semboller oluşturma 

uygulamaların yapıldığı derstir. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. Bu 

bölüme ilgili derse ilişkin varsa ön koşul dersi yazınız. Örnek; “İngilizce 2 

dersini alma koşulu olarak İngilizce 1 dersinden başarılı olmak” 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15) 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Objeleri yapısal özelliklerine gelişimini incelemek. 

2.Hafta Stilize çeşitlerini tanımak. 

3.Hafta Objelerin yapısal biçimini incelemek. 

4.Hafta Objelerin yapısal türleri uygulamalarını incelemek. 

5.Hafta Mekan Obje İlişkisi Üzerine Çalışmalar 

6.Hafta Tors çizim çalışmaları 

7.Hafta Tors obje ilişkileri üzerine çalışmalar. 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Eskiz çalışmaları için  stilize etme eskizlerini geliştirmek. Hızlı çizimler. (15 
dk) 

10.Hafta Belirlenen obje  temalı imgesel tasarım çalışmaları 

11.Hafta Belirlenen obje  temalı imgesel tasarım çalışmaları 

12.Hafta Objeleri yapılandırmak için deforme etmek (biçimini bozmak) 

13.Hafta Kavram bağlantılı sembol oluşturmak. 

14.Hafta Sembol oluşturma eskizlerini incelemek. 

  
 

 

 
 

 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

 

Desen II - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Grafik Tasarım programından mezun olan öğrenciler, görsel tasarım 

disiplininin ilgili olduğu reklamcılık, basılı medya, matbaacılık, sosyal 

medya(web) vb. diğer disiplinlerle ile ilgili kuramlar ve uygulamalar 

hakkında tam bilgi sahibi olurlar. 

  X   

2 Sahip oldukları yabancı dil bilgisiyle günlük yaşamla ilgili konuları 

konuşabilme ve yazabilme yeteneğine sahip oldukları gibi aynı 

zamanda yeterli düzeyde temel ve mesleki yabancı dil bilgisiyle 

çalışacakları firmaların yeterliliklerini artırırlar. 

 X    

3 Grafik Tasarım uygulamalarını gerçekleştirirken gerekli olan bilgi 

iletişim teknolojilerini başarı ile kullanabilme ve ilgili uygulamalar için 

gerekli olan modern teknikleri ve araçları etkin kullanabilmeyi 

öğrenirler. 

 X    

4 Farklı disiplinlere yönelik edindikleri bilgileri Grafik Tasarım 

uygulamalarında kullanabilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme, 

sorunları tanımlayabilme ve analiz edebilme becerisine sahip olurlar. 

    x 

5 Grafik Tasarım ile ilgili uygulamalarda, soruna tasarım kuramlarıyla 

çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk 

alabilme becerisi kazanırlar. 

   x  

6 Grafik Tasarım ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanmayı 

öğrenirler ve tasarım sorununa yönelik geliştirdikleri projeleri el 

becerisi ile uygulaması öğrenirler. 

X     

7 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri 

planlayıp yönetir. 

 X    

8 Öğrenmeyi öğrenmiş bir birey olarak karşılaştığı sorunların çözümünde 

eleştirel düşünceyi harekete geçirerek durum analizi yapar ve hatalardan 

ders çıkarır. 

 x    

9 Grafik Tasarımın çeşitli teknik ve uygulama yaklaşımlarını bilerek, 

kazanılmış becerilerin bilgisayar destekli tasarım çalışmalarında 

kullanımını sağlayabilirler ve sanatsal becerilerini ve çalışmalarını 

dijital ortamda tasarlayabilirler 

 X    

10 Çalıştıkları ortamda mesleki etik kurallara özen göstererek, mesleki 

etiğin sürdürülebilirliğini sağlarlar. 

 X    

11 Grafik Tasarımın tarihsel değişim ve gelişimi inceleyerek, toplumsal ve 

uluslararası, ekonomik ve politik belirleyenlerini saptayabilirler. 

 X    

12 Grafik Tasarımın çeşitli teknik ve uygulama yaklaşımlarını bilerek, 

kazanılmış becerilerin bilgisayar destekli tasarım çalışmalarında 

kullanımını sağlayabilirler ve sanatsal becerilerini ve çalışmalarını 

dijital ortamda tasarlayabilirler. 

 X    

13 Grafik Tasarım programından mezun olan öğrenciler, ilgili olduğu 

reklamcılık, basın yayın, web, gazetecilik, matbaa ve kurumsal kimlik 

(marka) alanının gerektirdiği diğer disiplinlerle ile ilgili kuramlar ve 

uygulamalar hakkında tam bilgi sahibi olurlar. 

X     

14 Grafik Tasarım ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla 

karşılaşıldığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel 

çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi kazanırlar. 

  X   



 

2. SINIF GÜZ YARIYILI 

  

Ders Temel Reklamcılık Kod OHIT251 

Course Basic advertising Code OHIT251 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Türk ve Dünya reklamcılığının tarihine değinilerek, günümüzde kullanılan 

reklam dili, reklam araçları, reklam türleri ve reklam uygulamalarına 

değinilerek hedef kitleye yönelik mesaj çekicilikleri konuları ele alınacaktır. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. Bu 

bölüme ilgili derse ilişkin varsa ön koşul dersi yazınız. Örnek; “İngilizce 2 

dersini alma koşulu olarak İngilizce 1 dersinden başarılı olmak” 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15) 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Reklamcılık 

2.Hafta Reklamcılığın unsurları 

3.Hafta Reklamcılığın amaçları 

4.Hafta Reklamcılığın tarihsel gelişimi 

5.Hafta Türkiye’de reklamcılığın gelişimi 

6.Hafta Reklamcılığın sosyal ekonomik ve yasal yönleri 

7.Hafta Reklam ajansları 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta İşletmelerin reklamcılık bölümleri 

10.Hafta Medyaların reklam bölümlerinin yetkilileri, görevleri 

11.Hafta Reklamın avantaj ve dezavantajları 

12.Hafta Reklam Kampanyası Araştırma Süreci 

13.Hafta Reklam Kampanyası Evreleri 

14.Hafta Bütçe Belirleme 

  

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 



 

 

 
 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

 

Temel Reklamcılık Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Grafik Tasarım programından mezun olan öğrenciler, görsel tasarım disiplininin 

ilgili olduğu reklamcılık, basılı medya, matbaacılık, sosyal medya(web) vb. diğer 

disiplinlerle ile ilgili kuramlar ve uygulamalar hakkında tam bilgi sahibi olurlar. 

    x 

2 Sahip oldukları yabancı dil bilgisiyle günlük yaşamla ilgili konuları konuşabilme 

ve yazabilme yeteneğine sahip oldukları gibi aynı zamanda yeterli düzeyde temel 

ve mesleki yabancı dil bilgisiyle çalışacakları firmaların yeterliliklerini artırırlar. 

  x   

3 Grafik Tasarım uygulamalarını gerçekleştirirken gerekli olan bilgi iletişim 

teknolojilerini başarı ile kullanabilme ve ilgili uygulamalar için gerekli olan 

modern teknikleri ve araçları etkin kullanabilmeyi öğrenirler. 

 X    

4 Farklı disiplinlere yönelik edindikleri bilgileri Grafik Tasarım uygulamalarında 

kullanabilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme 

ve analiz edebilme becerisine sahip olurlar. 

 X    

5 Grafik Tasarım ile ilgili uygulamalarda, soruna tasarım kuramlarıyla çözüm 

üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi 

kazanırlar. 

 X    

6 Grafik Tasarım ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanmayı öğrenirler ve 

tasarım sorununa yönelik geliştirdikleri projeleri el becerisi ile uygulaması 

öğrenirler. 

X     

7 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp 

yönetir. 

  X   

8 Öğrenmeyi öğrenmiş bir birey olarak karşılaştığı sorunların çözümünde eleştirel 

düşünceyi harekete geçirerek durum analizi yapar ve hatalardan ders çıkarır. 

 X    

9 Grafik Tasarımın çeşitli teknik ve uygulama yaklaşımlarını bilerek, kazanılmış 

becerilerin bilgisayar destekli tasarım çalışmalarında kullanımını sağlayabilirler 

ve sanatsal becerilerini ve çalışmalarını dijital ortamda tasarlayabilirler 

  X   

10 Çalıştıkları ortamda mesleki etik kurallara özen göstererek, mesleki etiğin 

sürdürülebilirliğini sağlarlar. 

X     

11 Grafik Tasarımın tarihsel değişim ve gelişimi inceleyerek, toplumsal ve 

uluslararası, ekonomik ve politik belirleyenlerini saptayabilirler. 

X     

12 Grafik Tasarımın çeşitli teknik ve uygulama yaklaşımlarını bilerek, kazanılmış 

becerilerin bilgisayar destekli tasarım çalışmalarında kullanımını sağlayabilirler 

ve sanatsal becerilerini ve çalışmalarını dijital ortamda tasarlayabilirler. 

X     

13 Grafik Tasarım programından mezun olan öğrenciler, ilgili olduğu reklamcılık, 

basın yayın, web, gazetecilik, matbaa ve kurumsal kimlik (marka) alanının 

gerektirdiği diğer disiplinlerle ile ilgili kuramlar ve uygulamalar hakkında tam 

bilgi sahibi olurlar. 

   x  

14 Grafik Tasarım ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla 

karşılaşıldığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda 

sorumluluk alabilme becerisi kazanırlar. 

X     



 
Ders Tipografi 1 Kod OGRF251 

Course TYPOGRAPHY 1 Code OGRF251 

Krediler Teori: 3 Uygulama: 1 Kredi: 4 AKTS: 4 

İçerik Tipografinin tasarımdaki önemini kavrayarak gerekli bilgiyi kullanmayı 

öğrenek projeler geliştirebilirler. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. Bu 

bölüme ilgili derse ilişkin varsa ön koşul dersi yazınız. Örnek; “İngilizce 2 

dersini alma koşulu olarak İngilizce 1 dersinden başarılı olmak” 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15) 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Grafik Tasarımda yazının yeri ve önemi 

2.Hafta Harf tiplerinin genel yapısını tanıma 

3.Hafta Tipografik örnekler üzerinden ölçü birimlerini tanımlama 

4.Hafta Tipografik örnekler üzerinden analizi ve yorumu 

5.Hafta Harf tipi ve stil özelliklerini tanıma 

6.Hafta Harflerin anatomisi ve yeni harf tasarımı oluşturma 

7.Hafta Harflerin anatomisi ve yeni harf tasarımı oluşturma uygulaması 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Harflerin leke uygulama incelemeleri. 

10.Hafta Harflerde ton uygulama incelemeleri. 

11.Hafta Harfler de kontrast uygulama incelemeleri. 

12.Hafta Harfler de ritim uygulaması 

13.Hafta Harflerin derinlik uygulamaları 

14.Hafta Kavramsal harf uygulaması 

  
 

 

 
 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

 

Tipografi 1 Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Grafik Tasarım programından mezun olan öğrenciler, görsel tasarım disiplininin 

ilgili olduğu reklamcılık, basılı medya, matbaacılık, sosyal medya(web) vb. diğer 

disiplinlerle ile ilgili kuramlar ve uygulamalar hakkında tam bilgi sahibi olurlar. 

  x   

2 Sahip oldukları yabancı dil bilgisiyle günlük yaşamla ilgili konuları konuşabilme ve 

yazabilme yeteneğine sahip oldukları gibi aynı zamanda yeterli düzeyde temel ve 

mesleki yabancı dil bilgisiyle çalışacakları firmaların yeterliliklerini artırırlar. 

   x  

3 Grafik Tasarım uygulamalarını gerçekleştirirken gerekli olan bilgi iletişim 

teknolojilerini başarı ile kullanabilme ve ilgili uygulamalar için gerekli olan modern 

teknikleri ve araçları etkin kullanabilmeyi öğrenirler. 

   X  

4 Farklı disiplinlere yönelik edindikleri bilgileri Grafik Tasarım uygulamalarında 

kullanabilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme ve 

analiz edebilme becerisine sahip olurlar. 

    X 

5 Grafik Tasarım ile ilgili uygulamalarda, soruna tasarım kuramlarıyla çözüm 

üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi 

kazanırlar. 

X     

6 Grafik Tasarım ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanmayı öğrenirler ve tasarım 

sorununa yönelik geliştirdikleri projeleri el becerisi ile uygulaması öğrenirler. 

  X   

7 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir.  x    

8 Öğrenmeyi öğrenmiş bir birey olarak karşılaştığı sorunların çözümünde eleştirel 

düşünceyi harekete geçirerek durum analizi yapar ve hatalardan ders çıkarır. 

 X    

9 Grafik Tasarımın çeşitli teknik ve uygulama yaklaşımlarını bilerek, kazanılmış 

becerilerin bilgisayar destekli tasarım çalışmalarında kullanımını sağlayabilirler ve 

sanatsal becerilerini ve çalışmalarını dijital ortamda tasarlayabilirler 

  X   

10 Çalıştıkları ortamda mesleki etik kurallara özen göstererek, mesleki etiğin 

sürdürülebilirliğini sağlarlar. 

X     

11 Grafik Tasarımın tarihsel değişim ve gelişimi inceleyerek, toplumsal ve uluslararası, 

ekonomik ve politik belirleyenlerini saptayabilirler. 

X     

12 Grafik Tasarımın çeşitli teknik ve uygulama yaklaşımlarını bilerek, kazanılmış 

becerilerin bilgisayar destekli tasarım çalışmalarında kullanımını sağlayabilirler ve 

sanatsal becerilerini ve çalışmalarını dijital ortamda tasarlayabilirler. 

 X    

13 Grafik Tasarım programından mezun olan öğrenciler, ilgili olduğu reklamcılık, basın 

yayın, web, gazetecilik, matbaa ve kurumsal kimlik (marka) alanının gerektirdiği 

diğer disiplinlerle ile ilgili kuramlar ve uygulamalar hakkında tam bilgi sahibi 

olurlar. 

X     

14 Grafik Tasarım ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaşıldığında 

çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme 

becerisi kazanırlar. 

 X    



Ders Görsel Tasarım 1 Kod OGRF253 

Course Visual Design 1 Code OGRF253 

Krediler Teori: 1 Uygulama: 2 Kredi: 2 AKTS: 4 

İçerik 3 boyutlu tasarım programında geometrik form çizimleri, geometrik 

formlardan tasarı ilkelerine göre düzenleme ve metin düzenlemeleri 

yapabilecektir.. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. Bu 

bölüme ilgili derse ilişkin varsa ön koşul dersi yazınız. Örnek; “İngilizce 2 

dersini alma koşulu olarak İngilizce 1 dersinden başarılı olmak” 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15) 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta 3 Boyutlu Temel Objeler 

2.Hafta Taşıma- Kopyalama- Döndürme ve Render 

3.Hafta Uygulama 

4.Hafta 2 Boyutlu çizimlerin kullanılması 

5.Hafta 3 Boyutlu Tipografi 

6.Hafta 3 Boyutlu Tasarım 

7.Hafta Logo uygulaması 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Işık ayarları 

10.Hafta Malzeme ayarları 

11.Hafta 
Afiş uygulaması 

12.Hafta Malzeme ayarları 

13.Hafta Farklı programlarla uyum 

14.Hafta Web tasarımı uygulaması 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

 

Görsel Tasarım 1 Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Grafik Tasarım programından mezun olan öğrenciler, görsel tasarım disiplininin ilgili 

olduğu reklamcılık, basılı medya, matbaacılık,   sosyal 

 X    

 medya(web) vb. diğer disiplinlerle ile ilgili kuramlar ve uygulamalar hakkında tam 

bilgi sahibi olurlar. 

     

2 Sahip oldukları yabancı dil bilgisiyle günlük yaşamla ilgili konuları konuşabilme ve 

yazabilme yeteneğine sahip oldukları gibi aynı zamanda yeterli düzeyde temel ve 

mesleki yabancı dil bilgisiyle çalışacakları firmaların yeterliliklerini artırırlar. 

  x   

3 Grafik Tasarım uygulamalarını gerçekleştirirken gerekli olan bilgi iletişim 

teknolojilerini başarı ile kullanabilme ve ilgili uygulamalar için gerekli olan modern 

teknikleri ve araçları etkin kullanabilmeyi öğrenirler. 

X     

4 Farklı disiplinlere yönelik edindikleri bilgileri Grafik Tasarım uygulamalarında 

kullanabilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme ve 

analiz edebilme becerisine sahip olurlar. 

 X    

5 Grafik Tasarım ile ilgili uygulamalarda, soruna tasarım kuramlarıyla çözüm 

üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi 

kazanırlar. 

x     

6 Grafik Tasarım ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanmayı öğrenirler ve tasarım 

sorununa yönelik geliştirdikleri projeleri el becerisi ile uygulaması öğrenirler. 

 X    

7 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir.   X   

8 Öğrenmeyi öğrenmiş bir birey olarak karşılaştığı sorunların çözümünde eleştirel 

düşünceyi harekete geçirerek durum analizi yapar ve hatalardan ders çıkarır. 

 X    

9 Grafik Tasarımın çeşitli teknik ve uygulama yaklaşımlarını bilerek, kazanılmış 

becerilerin bilgisayar destekli tasarım çalışmalarında kullanımını sağlayabilirler ve 

sanatsal becerilerini ve çalışmalarını dijital ortamda tasarlayabilirler 

X     

10 Çalıştıkları ortamda mesleki etik kurallara özen göstererek, mesleki etiğin 

sürdürülebilirliğini sağlarlar. 

  X   

11 Grafik Tasarımın tarihsel değişim ve gelişimi inceleyerek, toplumsal ve uluslararası, 

ekonomik ve politik belirleyenlerini saptayabilirler. 

 X    

12 Grafik Tasarımın çeşitli teknik ve uygulama yaklaşımlarını bilerek, kazanılmış 

becerilerin bilgisayar destekli tasarım çalışmalarında kullanımını sağlayabilirler ve 

sanatsal becerilerini ve çalışmalarını dijital ortamda tasarlayabilirler. 

    X 

13 Grafik Tasarım programından mezun olan öğrenciler, ilgili olduğu reklamcılık, basın 

yayın, web, gazetecilik, matbaa ve kurumsal   kimlik 

X     

 (marka) alanının gerektirdiği diğer disiplinlerle ile ilgili kuramlar ve uygulamalar 

hakkında tam bilgi sahibi olurlar. 

     

14 Grafik Tasarım ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaşıldığında 

çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme 

becerisi kazanırlar. 

   x  



 

 
Ders Ambalaj Tasarımı 1 Kod OGRF255 

Course Packaging Design 1 Code OGRF255 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 3 

İçerik Ambalaj tasarımlarında kutu maketi hazırlamak, kutu üzerine tasarımlar 

hazırlamak ve tekniklerini uygulayabilmek. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. Bu 

bölüme ilgili derse ilişkin varsa ön koşul dersi yazınız. Örnek; “İngilizce 2 

dersini alma koşulu olarak İngilizce 1 dersinden başarılı olmak” 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15) 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Dersin içeriğinin önemi hakkında bilgi sunup. 

2.Hafta Ambalaj tasarımının özelliklerinin ve gereksinimlerinin belirlenmesi 

3.Hafta Ambalaj tasarımında form, boyut, renk ve işlevsellik 

4.Hafta Ambalaj Maketi Tasarımı (proje sunumu) 

5.Hafta Ambalaj Eskizi ve ön çalışmaları 

6.Hafta Ambalaj Eskizi ve ön çalışmaları 

7.Hafta Ambalaj Eskizi ve ön çalışmalarının uygulanması 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Ambalaj İncelenmesi (kağıt, karton) 

10.Hafta Ambalaj Etiketlerinin İncelenmesi (proje sunumu) 

11.Hafta Ambalaj Tasarımı Uygulamaları 

12.Hafta Ambalaj Etiketlerinin Tasarımı Uygulamaları 

13.Hafta Ambalaj Etiketlerinin Tasarımı Uygulamaları 

14.Hafta Genel Değerlendirme 

  
 

 

 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 



 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

 

Ambalaj Tasarımı 1 Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Grafik Tasarım programından mezun olan öğrenciler, görsel tasarım 

disiplininin ilgili olduğu reklamcılık, basılı medya, matbaacılık, sosyal 

medya(web) vb. diğer disiplinlerle ile ilgili kuramlar ve uygulamalar 

hakkında tam bilgi sahibi olurlar. 

  X   

2 Sahip oldukları yabancı dil bilgisiyle günlük yaşamla ilgili konuları 

konuşabilme ve yazabilme yeteneğine sahip oldukları gibi aynı zamanda 

yeterli düzeyde temel ve mesleki yabancı dil bilgisiyle çalışacakları 

firmaların yeterliliklerini artırırlar. 

 X    

3 Grafik Tasarım uygulamalarını gerçekleştirirken gerekli olan bilgi iletişim 

teknolojilerini başarı ile kullanabilme ve ilgili uygulamalar için gerekli olan 

modern teknikleri ve araçları etkin kullanabilmeyi öğrenirler. 

 X    

4 Farklı disiplinlere yönelik edindikleri bilgileri Grafik Tasarım 

uygulamalarında kullanabilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme, 

sorunları tanımlayabilme ve analiz edebilme becerisine sahip olurlar. 

   X  

5 Grafik Tasarım ile ilgili uygulamalarda, soruna tasarım kuramlarıyla çözüm 

üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme 

becerisi kazanırlar. 

  X   

6 Grafik Tasarım ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanmayı öğrenirler ve 

tasarım sorununa yönelik geliştirdikleri projeleri el becerisi ile uygulaması 

öğrenirler. 

 X    

7 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp 

yönetir. 

X     

8 Öğrenmeyi öğrenmiş bir birey olarak karşılaştığı sorunların çözümünde eleştirel 

düşünceyi harekete geçirerek durum analizi yapar ve hatalardan ders çıkarır. 

  X   

9 Grafik Tasarımın çeşitli teknik ve uygulama yaklaşımlarını bilerek, 

kazanılmış becerilerin bilgisayar destekli tasarım çalışmalarında 

kullanımını sağlayabilirler ve sanatsal becerilerini ve çalışmalarını dijital 

ortamda tasarlayabilirler 

    x 

10 Çalıştıkları ortamda mesleki etik kurallara özen göstererek, mesleki etiğin 

sürdürülebilirliğini sağlarlar. 

 X    

11 Grafik Tasarımın tarihsel değişim ve gelişimi inceleyerek, toplumsal ve 

uluslararası, ekonomik ve politik belirleyenlerini saptayabilirler. 

X     

12 Grafik Tasarımın çeşitli teknik ve uygulama yaklaşımlarını bilerek, 

kazanılmış becerilerin bilgisayar destekli tasarım çalışmalarında 

kullanımını sağlayabilirler ve sanatsal becerilerini ve çalışmalarını dijital 

ortamda tasarlayabilirler. 

  x   

13 Grafik Tasarım programından mezun olan öğrenciler, ilgili olduğu 

reklamcılık, basın yayın, web, gazetecilik, matbaa ve kurumsal kimlik 

(marka) alanının gerektirdiği diğer disiplinlerle ile ilgili kuramlar ve 

uygulamalar hakkında tam bilgi sahibi olurlar. 

 X    

14 Grafik Tasarım ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla 

karşılaşıldığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda 

sorumluluk alabilme becerisi kazanırlar. 

    x 



 

 

 
Ders İllustrasyon I Kod OGRF257 

Course ILLUSTRATION Code OGRF257 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 5 

İçerik Farklı disiplinlere yönelik edindikleri bilgileri Grafik tasarımın ve sanatın 

temel kavramları bilgileriyle örtüştürebilmek 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. Bu 

bölüme ilgili derse ilişkin varsa ön koşul dersi yazınız. Örnek; “İngilizce 2 

dersini alma koşulu olarak İngilizce 1 dersinden başarılı olmak” 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15) 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta İllustrasyonun (Resimleme) tanımı 

2.Hafta İlk resimleme örnekleri 

3.Hafta Mürekkeple çizim teknikleri 

4.Hafta Keçeli kalem ve marker teknikleri 

5.Hafta Suluboya ve anilin boya teknikleri (Kuru ve sulu boyama) 

6.Hafta Guaj ve tempera teknikleri 

7.Hafta Akrilik boya teknikleri 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Resimleme türleri 

10.Hafta Yayın resimlemeleri 

11.Hafta Reklam resimlemeleri 

12.Hafta Bilimsel ve teknik resimlemeleri 

13.Hafta Proje uygulama 

14.Hafta Proje uygulama 

  
 

 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 



 
 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

 

İllustrasyon I Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Grafik Tasarım programından mezun olan öğrenciler, görsel tasarım 

disiplininin ilgili olduğu reklamcılık, basılı medya, matbaacılık, sosyal 

medya(web) vb. diğer disiplinlerle ile ilgili kuramlar ve uygulamalar 

hakkında tam bilgi sahibi olurlar. 

 X    

2 Sahip oldukları yabancı dil bilgisiyle günlük yaşamla ilgili konuları 

konuşabilme ve yazabilme yeteneğine sahip oldukları gibi aynı 

zamanda yeterli düzeyde temel ve mesleki yabancı dil bilgisiyle 

çalışacakları firmaların yeterliliklerini artırırlar. 

 x    

3 Grafik Tasarım uygulamalarını gerçekleştirirken gerekli olan bilgi 

iletişim teknolojilerini başarı ile kullanabilme ve ilgili uygulamalar 

için gerekli olan modern teknikleri ve araçları etkin kullanabilmeyi 

öğrenirler. 

  X   

4 Farklı disiplinlere yönelik edindikleri bilgileri Grafik Tasarım 

uygulamalarında kullanabilme, yorumlayabilme ve 

değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme ve analiz edebilme 

becerisine sahip olurlar. 

    x 

5 Grafik Tasarım ile ilgili uygulamalarda, soruna tasarım kuramlarıyla 

çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk 

alabilme becerisi kazanırlar. 

  x   

6 Grafik Tasarım ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanmayı 

öğrenirler ve tasarım sorununa yönelik geliştirdikleri projeleri el 

becerisi ile uygulaması öğrenirler. 

  X   

7 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri 

planlayıp yönetir. 

 X    

8 Öğrenmeyi öğrenmiş bir birey olarak karşılaştığı sorunların çözümünde 

eleştirel düşünceyi harekete geçirerek durum analizi yapar ve hatalardan 

ders çıkarır. 

  X   

9 Grafik Tasarımın çeşitli teknik ve uygulama yaklaşımlarını bilerek, 

kazanılmış becerilerin bilgisayar destekli tasarım çalışmalarında 

kullanımını sağlayabilirler ve sanatsal becerilerini ve çalışmalarını 

dijital ortamda tasarlayabilirler 

 x    

10 Çalıştıkları ortamda mesleki etik kurallara özen göstererek, mesleki 

etiğin sürdürülebilirliğini sağlarlar. 

   X  

11 Grafik Tasarımın tarihsel değişim ve gelişimi inceleyerek, toplumsal ve 

uluslararası, ekonomik ve politik belirleyenlerini saptayabilirler. 

  X   

12 Grafik Tasarımın çeşitli teknik ve uygulama yaklaşımlarını bilerek, 

kazanılmış becerilerin bilgisayar destekli tasarım çalışmalarında 

kullanımını sağlayabilirler ve sanatsal becerilerini ve çalışmalarını 

dijital ortamda tasarlayabilirler. 

 X    

13 Grafik Tasarım programından mezun olan öğrenciler, ilgili olduğu 

reklamcılık, basın yayın, web, gazetecilik, matbaa ve kurumsal kimlik 

(marka) alanının gerektirdiği diğer disiplinlerle ile ilgili kuramlar ve 

uygulamalar hakkında tam bilgi sahibi olurlar. 

   x  

14 Grafik Tasarım ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla 

karşılaşıldığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel 

çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi kazanırlar. 

X     



 
Ders  Teknik İngilizce 

  

Kod  OGRF259 

Course   Technical English Code  OGRF259 

Krediler  Teori: 1  Uygulama: 1  Kredi: 2  AKTS: 3  

İçerik   Grafik tasarımıyla ilgili teknik 

metin çözümlemeleri 
  

İngilizce İçerik      

Ön Koşul   Yok  

Ölçme  

Değerlendirme 

ve  

Puanlama  

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

  

  

  

Eğitim Öğretim 

Metotları  

1,2,6,7,13,15,19  

Haftalık Ders Konuları  

1.Hafta  Mesleki yabancı dil yeterliklerine temel teşkil edecek genel İngilizce 

bilgilerinin güncelleştirilerek tekrarı 

2.Hafta  Genel İngilizce bilgilerinin güncelleştirilerek tekrarı 

3.Hafta  Genel İngilizce bilgilerinin güncelleştirilerek tekrarı 

4.Hafta  Mesleki terim, kavram ve terminoloji 

5.Hafta  Grafikle ilgili metin inceleme 

6.Hafta  Grafikle ilgili metin inceleme 

7.Hafta  Vize sınavı 

8.Hafta  Grafik tasarım tarihi ile ilgili metin inceleme 

9.Hafta  Grafik tasarım tarihi ile ilgili metin inceleme 

10.Hafta  Grafik göstergeleri ile ilgili çözümlemeler 

11.Hafta  Grafik göstergeleri ile ilgili çözümlemeler 

12.Hafta  Fotoğrafçılık türleri ile ilgili metin inceleme 

13.Hafta  Tasarım süreçleri ile ilgili metin inceleme 

14.Hafta  Tasarım süreçleri ile ilgili metin inceleme 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme  

  

 
 



Teknik İngilizce 

Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi  

Değerlendirme    

Program Öğrenme Çıktıları  1  2  3  4  5  

1  Yabancı dil gramerini gözden geçirir         X  

2  Mesleki kavramların İngilizce karşılıklarını öğrenir.         X  

3  Gazetede okuduğu mesleki bir metni çözümlemeyi öğrenir.         X  

4  Okuduğu mesleki bir İngilizce kitabı anlamaya çalışır.         X  

5  İnternet ortamında karşılaştığı mesleki kavramları inceler ve 

öğrenir. 

        X  

6  İngilizce mesleki bir metin hazırlar.         X  

7  İngilizce diyalog yazmayı öğrenir.         X  

8  İngilizce bir senaryoyu çözümlemeyi öğrenir.         X  

9  Fotoğrafla ilgili bir metni çözümler         X  

10  İngilizce bir film izler ve anlamaya çalışır.         X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ders Özgün Baskı 1 Kod OGRF261 

Course Printmaking 1 Code OGRF261 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 3 

İçerik Geleneksel Baskı tekniklerini  ile özgün tasarımlar oluşturmayı öğrenirler 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. Bu 

bölüme ilgili derse ilişkin varsa ön koşul dersi yazınız. Örnek; “İngilizce 2 

dersini alma koşulu olarak İngilizce 1 dersinden başarılı olmak” 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15) 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Özgün Baskı Tanımı ve Çeşitleri 

2.Hafta Özgün Baskı Teknikleri 

3.Hafta Şablon Baskı Tekniği Malzemelerini Tanıma 

4.Hafta Şablon Baskı Tekniğine Giriş ve Uygulama 

5.Hafta Şablon Baskı Tekniğine Giriş ve Uygulama 

6.Hafta Yüksek Baskı Tekniğine Giriş ve Uygulama 

7.Hafta Yüksek Baskı Tekniğine Giriş ve Uygulama 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Linol  Baskı Tekniğine Giriş ve Uygulama 

10.Hafta Linol  Baskı Tekniğine Giriş ve Uygulama 

11.Hafta Ağaç  Baskı Tekniğine Giriş ve Uygulama 

12.Hafta Ağaç  Baskı Tekniğine Giriş ve Uygulama 

13.Hafta Serigrafi Tekniğine Giriş ve Uygulama 

14.Hafta Serigrafi Tekniğine Giriş ve Uygulama 

  
 

 

 

 
 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

 

Özgün Baskı 1 Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Grafik Tasarım programından mezun olan öğrenciler, görsel tasarım disiplininin 

ilgili olduğu reklamcılık, basılı medya, matbaacılık, sosyal medya(web) vb. diğer 

disiplinlerle ile ilgili kuramlar ve uygulamalar hakkında tam bilgi sahibi olurlar. 

  x   

2 Sahip oldukları yabancı dil bilgisiyle günlük yaşamla ilgili konuları konuşabilme 

ve yazabilme yeteneğine sahip oldukları gibi aynı zamanda yeterli düzeyde temel 

ve mesleki yabancı dil bilgisiyle çalışacakları firmaların yeterliliklerini artırırlar. 

   x  

3 Grafik Tasarım uygulamalarını gerçekleştirirken gerekli olan bilgi iletişim 

teknolojilerini başarı ile kullanabilme ve ilgili uygulamalar için gerekli olan 

modern teknikleri ve araçları etkin kullanabilmeyi öğrenirler. 

 X    

4 Farklı disiplinlere yönelik edindikleri bilgileri Grafik Tasarım uygulamalarında 

kullanabilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme ve 

analiz edebilme becerisine sahip olurlar. 

    x 

5 Grafik Tasarım ile ilgili uygulamalarda, soruna tasarım kuramlarıyla çözüm 

üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi 

kazanırlar. 

x     

6 Grafik Tasarım ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanmayı öğrenirler ve 

tasarım sorununa yönelik geliştirdikleri projeleri el becerisi ile uygulaması 

öğrenirler. 

 X    

7 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp 

yönetir. 

 x    

8 Öğrenmeyi öğrenmiş bir birey olarak karşılaştığı sorunların çözümünde eleştirel 

düşünceyi harekete geçirerek durum analizi yapar ve hatalardan ders çıkarır. 

X     

9 Grafik Tasarımın çeşitli teknik ve uygulama yaklaşımlarını bilerek, kazanılmış 

becerilerin bilgisayar destekli tasarım çalışmalarında kullanımını sağlayabilirler 

ve sanatsal becerilerini ve çalışmalarını dijital ortamda tasarlayabilirler 

X     

10 Çalıştıkları ortamda mesleki etik kurallara özen göstererek, mesleki etiğin 

sürdürülebilirliğini sağlarlar. 

 X    

11 Grafik Tasarımın tarihsel değişim ve gelişimi inceleyerek, toplumsal ve 

uluslararası, ekonomik ve politik belirleyenlerini saptayabilirler. 

 X    

12 Grafik Tasarımın çeşitli teknik ve uygulama yaklaşımlarını bilerek, kazanılmış 

becerilerin bilgisayar destekli tasarım çalışmalarında kullanımını sağlayabilirler 

ve sanatsal becerilerini ve çalışmalarını dijital ortamda tasarlayabilirler. 

X     

13 Grafik Tasarım programından mezun olan öğrenciler, ilgili olduğu reklamcılık, 

basın yayın, web, gazetecilik, matbaa ve kurumsal kimlik (marka) alanının 

gerektirdiği diğer disiplinlerle ile ilgili kuramlar ve uygulamalar hakkında tam 

bilgi sahibi olurlar. 

 X    

14 Grafik Tasarım ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla 

karşılaşıldığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda 

sorumluluk alabilme becerisi kazanırlar. 

  X   



2. SINIF BAHAR YARIYILI 

 

Ders Tipografi 2 Kod OGRF252 

Course TYPOGRAPHY 2 Code OGRF252 

Krediler Teori: 3 Uygulama: 1 Kredi: 4 AKTS: 4 

İçerik Tipografinin temel kuramları ve tasarım yöntemlerini kavrayarak grafik 

tasarım projelerinde uygulayabilmek. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. Bu 

bölüme ilgili derse ilişkin varsa ön koşul dersi yazınız. Örnek; “İngilizce 2 

dersini alma koşulu olarak İngilizce 1 dersinden başarılı olmak” 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15) 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Yazı karakterlerinin kavramsal yapısını gösteren uygulamaları inceleme. 

2.Hafta Yazı karakterlerinin kavramsal yapısını gösteren uygulamaları inceleme.. 

3.Hafta Yazı karakterlerinin teknik nitelikleri. 

4.Hafta Yazı karakterinin yapısal özellikleri. 

5.Hafta Yazı ailesi temel nitelikleri. 

6.Hafta Yazı ailesinin kavramsal yapısını gösteren uygulamaları inceleme. 

7.Hafta Yazı ailesinin optik yapısını gösteren uygulamaları inceleme 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Kaligrafi ile yazı fontu oluşturma örnekleri. 

10.Hafta Yeni bir yazı karakteri tasarlayabilmek. 

11.Hafta Yeni tasarlanacak font ile yazı ailesi tasarlamak. 

12.Hafta Yeni tasarlanacak font ile yazı ailesi tasarlamak 

13.Hafta Yeni tasarlanacak font ile yazı ailesi tasarlamak. 

14.Hafta Yeni tasarlanacak font ile yazı ailesi tasarlamak 

  
 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

 

Tipografi 2 Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Grafik Tasarım programından mezun olan öğrenciler, görsel tasarım disiplininin 

ilgili olduğu reklamcılık, basılı medya, matbaacılık, sosyal medya(web) vb. diğer 

disiplinlerle ile ilgili kuramlar ve uygulamalar hakkında tam bilgi sahibi olurlar. 

  x   

2 Sahip oldukları yabancı dil bilgisiyle günlük yaşamla ilgili konuları konuşabilme 

ve yazabilme yeteneğine sahip oldukları gibi aynı zamanda yeterli düzeyde 

temel ve mesleki yabancı dil bilgisiyle çalışacakları firmaların yeterliliklerini 

artırırlar. 

   x  

3 Grafik Tasarım uygulamalarını gerçekleştirirken gerekli olan bilgi iletişim 

teknolojilerini başarı ile kullanabilme ve ilgili uygulamalar için gerekli olan 

modern teknikleri ve araçları etkin kullanabilmeyi öğrenirler. 

   X  

4 Farklı disiplinlere yönelik edindikleri bilgileri Grafik Tasarım uygulamalarında 

kullanabilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme 

ve analiz edebilme becerisine sahip olurlar. 

    X 

5 Grafik Tasarım ile ilgili uygulamalarda, soruna tasarım kuramlarıyla çözüm 

üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi 

kazanırlar. 

X     

6 Grafik Tasarım ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanmayı öğrenirler ve 

tasarım sorununa yönelik geliştirdikleri projeleri el becerisi ile uygulaması 

öğrenirler. 

  X   

7 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp 

yönetir. 

 x    

8 Öğrenmeyi öğrenmiş bir birey olarak karşılaştığı sorunların çözümünde eleştirel 

düşünceyi harekete geçirerek durum analizi yapar ve hatalardan ders çıkarır. 

 X    

9 Grafik Tasarımın çeşitli teknik ve uygulama yaklaşımlarını bilerek, kazanılmış 

becerilerin bilgisayar destekli tasarım çalışmalarında kullanımını sağlayabilirler 

ve sanatsal becerilerini ve çalışmalarını dijital ortamda tasarlayabilirler 

  X   

10 Çalıştıkları ortamda mesleki etik kurallara özen göstererek, mesleki etiğin 

sürdürülebilirliğini sağlarlar. 

X     

11 Grafik Tasarımın tarihsel değişim ve gelişimi inceleyerek, toplumsal ve 

uluslararası, ekonomik ve politik belirleyenlerini saptayabilirler. 

X     

12 Grafik Tasarımın çeşitli teknik ve uygulama yaklaşımlarını bilerek, kazanılmış 

becerilerin bilgisayar destekli tasarım çalışmalarında kullanımını sağlayabilirler 

ve sanatsal becerilerini ve çalışmalarını dijital ortamda tasarlayabilirler. 

 X    

13 Grafik Tasarım programından mezun olan öğrenciler, ilgili olduğu reklamcılık, 

basın yayın, web, gazetecilik, matbaa ve kurumsal kimlik (marka) alanının 

gerektirdiği diğer disiplinlerle ile ilgili kuramlar ve uygulamalar hakkında tam 

bilgi sahibi olurlar. 

X     

14 Grafik Tasarım ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla 

karşılaşıldığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda 

sorumluluk alabilme becerisi kazanırlar. 

 X    



Ders Görsel Tasarım 2 Kod OGRF254 

Course Visual Design 2 Code OGRF254 

Krediler Teori: 1 Uygulama: 2 Kredi: 2 AKTS: 4 

İçerik Bilgisayar Grafiklerine Giriş ve Bilgisayar Animasyonu  

konularından oluşmaktadır. Öğrencilerin tasarım yetenekleri 

doğrultusunda, multimedya tabanlı animasyonlar meydana 

getirmektir. Yazılmış bir senaryoya uygun olarak, dijital ortamda 

animasyonlar oluşturabilmek. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. Bu 

bölüme ilgili derse ilişkin varsa ön koşul dersi yazınız. Örnek; “İngilizce 2 

dersini alma koşulu olarak İngilizce 1 dersinden başarılı olmak” 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15) 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta 
Animasyonun tanımı, bu tanım doğrultusunda alt başlıkların oluşturulması. 

2.Hafta Dünyadan ve ülkemizden infografikler, deneysel hareketli grafik/videolar, 

logo animasyonları, oyun arayüz va tasarımları, web introlar, spot TV jenerik,.. 

gibi çoklu ortam örneklerinin sunumu ve incelenmesi. 3.Hafta Çoklu ortam örneklerinin içerik, anlatım tekniği ve tasarım açılarından 

yorumlanması. 
4.Hafta Adobe Aftereffect programıyla yapılmış örneklerden tekrarlı uygulama 

5.Hafta 
Tipografik Bilgilerini kullanarak animasyon oluşturma 

6.Hafta 
Tipografi, görseller ve ses kullanarak animasyon oluşturma 

7.Hafta 
Tipografi ve fotoğraflar kullanarak animasyon oluşturma 

8.Hafta 
Ara sınav 

9.Hafta 
Bitirme projesi için konu ve araştırma yapma 

10.Hafta 
Bitirme projesi için konu ve araştırma yapma 

11.Hafta 
Storyboard oluşturma 

12.Hafta Logo animasyon, spot  jenerik, deneysel hareketli grafikler) animasyon Proje 

ile uygulama 
13.Hafta Logo animasyon, spot  jenerik, deneysel hareketli grafikler) animasyon Proje 

ile uygulama 
14.Hafta 

Logo animasyon, spot jenerik, deneysel hareketli grafikler) animasyon Proje 

ile uygulama 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

 

Görsel Tasarım 2 Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Grafik Tasarım programından mezun olan öğrenciler, görsel tasarım 

disiplininin ilgili olduğu reklamcılık, basılı medya, matbaacılık, sosyal 

medya(web) vb. diğer disiplinlerle ile ilgili kuramlar ve uygulamalar 

hakkında tam bilgi sahibi olurlar. 

 X    

2 Sahip oldukları yabancı dil bilgisiyle günlük yaşamla ilgili konuları 

konuşabilme ve yazabilme yeteneğine sahip oldukları gibi aynı zamanda 

yeterli düzeyde temel ve mesleki yabancı dil bilgisiyle çalışacakları firmaların 

yeterliliklerini artırırlar. 

  x   

3 Grafik Tasarım uygulamalarını gerçekleştirirken gerekli olan bilgi iletişim 

teknolojilerini başarı ile kullanabilme ve ilgili uygulamalar için gerekli olan 

modern teknikleri ve araçları etkin kullanabilmeyi öğrenirler. 

   X  

4 Farklı disiplinlere yönelik edindikleri bilgileri Grafik Tasarım 

uygulamalarında kullanabilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme, 

sorunları tanımlayabilme ve analiz edebilme becerisine sahip olurlar. 

 X    

5 Grafik Tasarım ile ilgili uygulamalarda, soruna tasarım kuramlarıyla çözüm 

üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda   sorumluluk alabilme 

becerisi kazanırlar 

x     

6 Grafik Tasarım ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanmayı öğrenirler ve 

tasarım sorununa yönelik geliştirdikleri projeleri el becerisi ile uygulaması 

öğrenirler. 

   X  

7 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp 

yönetir. 

  X   

8 Öğrenmeyi öğrenmiş bir birey olarak karşılaştığı sorunların çözümünde eleştirel 

düşünceyi harekete geçirerek durum analizi yapar ve hatalardan ders çıkarır. 

 X    

9 Grafik Tasarımın çeşitli teknik ve uygulama yaklaşımlarını bilerek, kazanılmış 

becerilerin bilgisayar destekli tasarım çalışmalarında kullanımını 

sağlayabilirler ve sanatsal becerilerini ve çalışmalarını dijital ortamda 

tasarlayabilirler 

   X  

10 Çalıştıkları ortamda mesleki etik kurallara özen göstererek, mesleki etiğin 

sürdürülebilirliğini sağlarlar. 

X     

11 Grafik Tasarımın tarihsel değişim ve gelişimi inceleyerek, toplumsal ve 

uluslararası, ekonomik ve politik belirleyenlerini saptayabilirler. 

  X   

12 Grafik Tasarımın çeşitli teknik ve uygulama yaklaşımlarını bilerek, 

kazanılmış becerilerin bilgisayar destekli tasarım çalışmalarında kullanımını 

sağlayabilirler ve sanatsal becerilerini ve çalışmalarını dijital ortamda 

tasarlayabilirler. 

    x 

13 Grafik Tasarım programından mezun olan öğrenciler, ilgili olduğu 

reklamcılık, basın yayın, web, gazetecilik, matbaa ve kurumsal kimlik (marka) 

alanının gerektirdiği diğer disiplinlerle ile ilgili kuramlar ve uygulamalar 

hakkında tam bilgi sahibi olurlar. 

     

14 Grafik Tasarım ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla 

karşılaşıldığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda 

sorumluluk alabilme becerisi kazanırlar. 

   x  

 

 
 

 



Ders Reklam Çözümlemeleri Kod OGRF256 

Course advertising analysis Code OGRF256 

Krediler Teori: 1 Uygulama: 1 Kredi: 2 AKTS: 4 

İçerik Reklamcılık alanında  o  du  l  alan  işlerin  ço  zu  mlenerek  baştan 

kurgulanması ve projelerle yaratıcı uygulamaların oluşturulması konuları 

ele alınacaktır. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. Bu 

bölüme ilgili derse ilişkin varsa ön koşul dersi yazınız. Örnek; “İngilizce 2 

dersini alma koşulu olarak İngilizce 1 dersinden başarılı olmak” 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15) 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Reklam Kavramı 

2.Hafta Reklamın Tarihi 

3.Hafta Reklamcılığın Gelişimi 

4.Hafta Reklamcılığın tarihsel gelişimi 

5.Hafta Reklamcılğın tarihsel gelişimi 

6.Hafta Reklamın hedef kitle üzerindeki etkisi 

7.Hafta Reklamın hedef kitle üzerindeki etkisi 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Reklam Kampanyası süreci 

10.Hafta Reklam Kampanyası süreci 

11.Hafta 
Reklam çözümlemeleri 

12.Hafta Reklam çözümlemeleri 

13.Hafta Örnek inceleme 

14.Hafta Örnek inceleme 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

 

Reklam Çözümlemeleri Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Grafik Tasarım programından mezun olan öğrenciler, görsel tasarım 

disiplininin ilgili olduğu reklamcılık, basılı medya, matbaacılık, sosyal 

medya(web) vb. diğer disiplinlerle ile ilgili kuramlar ve uygulamalar hakkında 

tam bilgi sahibi olurlar. 

  x   

2 Sahip oldukları yabancı dil bilgisiyle günlük yaşamla ilgili konuları 

konuşabilme ve yazabilme yeteneğine sahip oldukları gibi aynı zamanda 

yeterli düzeyde temel ve mesleki yabancı dil bilgisiyle çalışacakları firmaların 

yeterliliklerini artırırlar. 

   x  

3 Grafik Tasarım uygulamalarını gerçekleştirirken gerekli olan bilgi iletişim 

teknolojilerini başarı ile kullanabilme ve ilgili uygulamalar için gerekli olan 

modern teknikleri ve araçları etkin kullanabilmeyi öğrenirler. 

x     

4 Farklı disiplinlere yönelik edindikleri bilgileri Grafik Tasarım uygulamalarında 

kullanabilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme 

ve analiz edebilme becerisine sahip olurlar. 

  X   

5 Grafik Tasarım ile ilgili uygulamalarda, soruna tasarım kuramlarıyla çözüm 

üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme 

becerisi kazanırlar. 

 X    

6 Grafik Tasarım ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanmayı öğrenirler ve 

tasarım sorununa yönelik geliştirdikleri projeleri el becerisi ile uygulaması 

öğrenirler. 

  X   

7 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp 

yönetir. 

X     

8 Öğrenmeyi öğrenmiş bir birey olarak karşılaştığı sorunların çözümünde eleştirel 

düşünceyi harekete geçirerek durum analizi yapar ve hatalardan ders çıkarır. 

X     

9 Grafik Tasarımın çeşitli teknik ve uygulama yaklaşımlarını bilerek, kazanılmış 

becerilerin bilgisayar destekli tasarım çalışmalarında kullanımını 

sağlayabilirler ve sanatsal becerilerini ve çalışmalarını dijital ortamda 

tasarlayabilirler 

X     

10 Çalıştıkları ortamda mesleki etik kurallara özen göstererek, mesleki etiğin 

sürdürülebilirliğini sağlarlar. 

X     

11 Grafik Tasarımın tarihsel değişim ve gelişimi inceleyerek, toplumsal ve 

uluslararası, ekonomik ve politik belirleyenlerini saptayabilirler. 

X     

12 Grafik Tasarımın çeşitli teknik ve uygulama yaklaşımlarını bilerek, kazanılmış 

becerilerin bilgisayar destekli tasarım çalışmalarında kullanımını 

sağlayabilirler ve sanatsal becerilerini ve çalışmalarını dijital ortamda 

tasarlayabilirler. 

 X    

13 Grafik Tasarım programından mezun olan öğrenciler, ilgili olduğu reklamcılık, 

basın yayın, web, gazetecilik, matbaa ve kurumsal kimlik (marka) alanının 

gerektirdiği diğer disiplinlerle ile ilgili kuramlar ve uygulamalar hakkında tam 

bilgi sahibi olurlar. 

 X    

14 Grafik Tasarım ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla 

karşılaşıldığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda 

sorumluluk alabilme becerisi kazanırlar. 

X     

 
 



Ders Temel Fotoğraf Kod OGRF258 

Course Basic Photography Code OGRF258 

Krediler Teori: 1 Uygulama: 1 Kredi:2 AKTS: 3 

İçerik Öğrencinin makine ve objektifleri tanıması, fotoğraf işleme yazılımlarını 

kullanarak fotoğrafı etkili bir görsel iletişim unsuru olarak kullanması 

amaçlanır. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. Bu 

bölüme ilgili derse ilişkin varsa ön koşul dersi yazınız. Örnek; “İngilizce 2 

dersini alma koşulu olarak İngilizce 1 dersinden başarılı olmak” 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15) 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Teorik Fotoğ rafın tanımı ve tarihçesi 

2.Hafta Fotoğ rafta çevre, doku, alan derinliğ i olgularının kavranması 

3.Hafta Temel kompozisyon o    ğ elerinin kavranması, altın kural 

ilkelerinin o   ğ renilmesi ve fotoğ raftaki etkilerinin incelenmesi 

4.Hafta Fotoğ rafta ışık ve renk teorisi, fiziksel, fizyolojik ve psikolojik sistemde 

etkileri 

5.Hafta Fotoğ raf makineleri çeşitlerini tanıma, objektif o   zellikleri ve tu 

rlerinin incelenmesi 

6.Hafta Enstantane kavramının o   ğ renilmesi ve fotoğ raftaki etkilerinin incelenmesi 

7.Hafta Diyafram kavramının o   ğ renilmesi ve fotoğ raftaki etkilerinin incelenmesi 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Portre fotoğ rafçılığ ı, iç ve dış mekandaki çekim o zelliklerinin kavranması 

10.Hafta Mimari fotoğ raflar ve çekim o   zellikleri, iç ve dış mekandaki farklılıklar 

11.Hafta 
Manzara fotoğrafları ve çekim özellikleri, iç ve dış mekandaki farklılıklar 

12.Hafta Reklam fotoğ rafları ve çekim o   zellikleri, iç ve dış mekandaki farklılıklar 

13.Hafta Manipu  lasyon kavramına giriş, renk ve kompozisyon kullanımı ile ilgili 

bilgi edinme 

14.Hafta Fotoğ raf işleme programları ile manipu  lasyon uygulama yo ntemle 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

 

Temel Fotoğraf Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Grafik Tasarım programından mezun olan öğrenciler, görsel tasarım 

disiplininin ilgili olduğu reklamcılık, basılı medya, matbaacılık, sosyal 

medya(web) vb. diğer disiplinlerle ile ilgili kuramlar ve uygulamalar hakkında 

tam bilgi sahibi olurlar. 

  x   

2 Sahip oldukları yabancı dil bilgisiyle günlük yaşamla ilgili konuları 

konuşabilme ve yazabilme yeteneğine sahip oldukları gibi aynı zamanda 

yeterli düzeyde temel ve mesleki yabancı dil bilgisiyle çalışacakları firmaların 

yeterliliklerini artırırlar. 

   x  

3 Grafik Tasarım uygulamalarını gerçekleştirirken gerekli olan bilgi iletişim 

teknolojilerini başarı ile kullanabilme ve ilgili uygulamalar için gerekli olan 

modern teknikleri ve araçları etkin kullanabilmeyi öğrenirler. 

x     

4 Farklı disiplinlere yönelik edindikleri bilgileri Grafik Tasarım 

uygulamalarında kullanabilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme, 

sorunları tanımlayabilme ve analiz edebilme becerisine sahip olurlar. 

 X    

5 Grafik Tasarım ile ilgili uygulamalarda, soruna tasarım kuramlarıyla çözüm 

üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme 

becerisi kazanırlar. 

  X   

6 Grafik Tasarım ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanmayı öğrenirler ve 

tasarım sorununa yönelik geliştirdikleri projeleri el becerisi ile uygulaması 

öğrenirler. 

X     

7 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp 

yönetir. 

 X    

8 Öğrenmeyi öğrenmiş bir birey olarak karşılaştığı sorunların çözümünde eleştirel 

düşünceyi harekete geçirerek durum analizi yapar ve hatalardan ders çıkarır. 

 X    

9 Grafik Tasarımın çeşitli teknik ve uygulama yaklaşımlarını bilerek, kazanılmış 

becerilerin bilgisayar destekli tasarım çalışmalarında kullanımını 

sağlayabilirler ve sanatsal becerilerini ve çalışmalarını dijital ortamda 

tasarlayabilirler 

 X    

10 Çalıştıkları ortamda mesleki etik kurallara özen göstererek, mesleki etiğin 

sürdürülebilirliğini sağlarlar. 

X     

11 Grafik Tasarımın tarihsel değişim ve gelişimi inceleyerek, toplumsal ve 

uluslararası, ekonomik ve politik belirleyenlerini saptayabilirler. 

X     

12 Grafik Tasarımın çeşitli teknik ve uygulama yaklaşımlarını bilerek, kazanılmış 

becerilerin bilgisayar destekli tasarım çalışmalarında kullanımını 

sağlayabilirler ve sanatsal becerilerini ve çalışmalarını dijital ortamda 

tasarlayabilirler. 

  X   

13 Grafik Tasarım programından mezun olan öğrenciler, ilgili olduğu reklamcılık, 

basın yayın, web, gazetecilik, matbaa ve kurumsal kimlik (marka) alanının 

gerektirdiği diğer disiplinlerle ile ilgili kuramlar ve uygulamalar hakkında tam 

bilgi sahibi olurlar. 

 X    

14 Grafik Tasarım ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla 

karşılaşıldığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda 

sorumluluk alabilme becerisi kazanırlar. 

 X    



Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

Ders Ambalaj Tasarımı 2 Kod OGRF260 

Course Packaging Design 2 Code OGRF260 

Krediler Teori: 2 Uygulama:1 Kredi: 3 AKTS: 3 

İçerik Ambalaj tasarımında görsel kimliği ürün, kurum, hedef kitle ve diğer firma 

ürünlerle karşılaştırmaya dayalı tasarımlar üretmeyi öğrenirler. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. Bu 

bölüme ilgili derse ilişkin varsa ön koşul dersi yazınız. Örnek; “İngilizce 2 

dersini alma koşulu olarak İngilizce 1 dersinden başarılı olmak” 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15) 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Ambalaj tasarımında yeni boyutlar. 

2.Hafta Ambalaj tasarımının özelliklerinin ve gereksinimlerinin belirlenmesi ve 
proje sunumu 

3.Hafta Ambalaj tasarımında hedef kitle analizleri 

4.Hafta Hedef kitleye yönelik ambalaj tasarımı belirleme 

5.Hafta Ambalaj Eskizi ve ön çalışmaları 

6.Hafta Ambalaj Eskizi ve ön çalışmaları 

7.Hafta Ambalaj Eskizi ve ön çalışmalarının uygulanması 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Ambalaj Etiketlerinin İncelenmesi ve proje sunumu 

10.Hafta Projelenmiş tasarımların eleştirisi/ İncelenmesi 

11.Hafta Ambalaj Etiketlerinin Tasarım Uygulamaları 

12.Hafta Ambalajın basılıp çoğaltılmasında dikkat edilmesi gerekenler ve öğrenci  
tasarım projelerinin sunumu/kontrolü 

13.Hafta Ambalajın basılıp çoğaltılmasında dikkat edilmesi gerekenler ve öğrenci  
tasarım projelerinin sunumu/kontrolü 

14.Hafta Genel Değerlendirme 



 O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

 

Ambalaj Tasarımı 2 Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Grafik Tasarım programından mezun olan öğrenciler, görsel tasarım 

disiplininin ilgili olduğu reklamcılık, basılı medya, matbaacılık, sosyal 

medya(web) vb. diğer disiplinlerle ile ilgili kuramlar ve uygulamalar hakkında 

tam bilgi sahibi olurlar. 

  X   

2 Sahip oldukları yabancı dil bilgisiyle günlük yaşamla ilgili konuları 

konuşabilme ve yazabilme yeteneğine sahip oldukları gibi aynı zamanda yeterli 

düzeyde temel ve mesleki yabancı dil bilgisiyle çalışacakları firmaların 

yeterliliklerini artırırlar. 

 X    

3 Grafik Tasarım uygulamalarını gerçekleştirirken gerekli olan bilgi iletişim 

teknolojilerini başarı ile kullanabilme ve ilgili uygulamalar için gerekli olan 

modern teknikleri ve araçları etkin kullanabilmeyi öğrenirler. 

 X    

4 Farklı disiplinlere yönelik edindikleri bilgileri Grafik Tasarım uygulamalarında 

kullanabilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme 

ve analiz edebilme becerisine sahip olurlar. 

   X  

5 Grafik Tasarım ile ilgili uygulamalarda, soruna tasarım kuramlarıyla çözüm 

üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme 

becerisi kazanırlar. 

  X   

6 Grafik Tasarım ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanmayı öğrenirler ve 

tasarım sorununa yönelik geliştirdikleri projeleri el becerisi ile uygulaması 

öğrenirler. 

 X    

7 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp 

yönetir. 

X     

8 Öğrenmeyi öğrenmiş bir birey olarak karşılaştığı sorunların çözümünde eleştirel 

düşünceyi harekete geçirerek durum analizi yapar ve hatalardan ders çıkarır. 

  X   

9 Grafik Tasarımın çeşitli teknik ve uygulama yaklaşımlarını bilerek, kazanılmış 

becerilerin bilgisayar destekli tasarım çalışmalarında kullanımını 

sağlayabilirler ve sanatsal becerilerini ve çalışmalarını dijital ortamda 

tasarlayabilirler 

    x 

10 Çalıştıkları ortamda mesleki etik kurallara özen göstererek, mesleki etiğin 

sürdürülebilirliğini sağlarlar. 

 X    

11 Grafik Tasarımın tarihsel değişim ve gelişimi inceleyerek, toplumsal ve 

uluslararası, ekonomik ve politik belirleyenlerini saptayabilirler. 

X     

12 Grafik Tasarımın çeşitli teknik ve uygulama yaklaşımlarını bilerek, kazanılmış 

becerilerin bilgisayar destekli tasarım çalışmalarında kullanımını 

sağlayabilirler ve sanatsal becerilerini ve çalışmalarını dijital ortamda 

tasarlayabilirler. 

  x   

13 Grafik Tasarım programından mezun olan öğrenciler, ilgili olduğu reklamcılık, 

basın yayın, web, gazetecilik, matbaa ve kurumsal kimlik (marka) alanının 

gerektirdiği diğer disiplinlerle ile ilgili kuramlar ve uygulamalar hakkında tam 

bilgi sahibi olurlar. 

 X    

14 Grafik Tasarım ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla 

karşılaşıldığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda 

sorumluluk alabilme becerisi kazanırlar. 

    x 



 
 
 

Ders Web Tasarımı Kod OGRF262 

Course Web Design Code OGRF262 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 3 

İçerik Sayısal yayıncılık temel bilgileri, teknikleri ve web tasarım programlarının 

kullanımları o   ğ retilir. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. Bu 

bölüme ilgili derse ilişkin varsa ön koşul dersi yazınız. Örnek; “İngilizce 2 

dersini alma koşulu olarak İngilizce 1 dersinden başarılı olmak” 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15) 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Dersin kapsamı, sayısal yayıncılığ ın masau stu   yayıncılık ile karşılaştırılması 

2.Hafta Genel kavramlar (www, html, hosting, domain, internet tarayıcı, email...) 

3.Hafta Web ortamındaki yaygın formatlar ve görevleri 

4.Hafta Web reklam uygulamaları, özellikleri ve etkileri 

5.Hafta Web reklam uygulamaları, özellikleri ve etkileri 

6.Hafta Flash programı eğ itimi ve o   ğ renci çalışmalarının analizi 

7.Hafta Yayınlama teknikleri 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Flash & Dreamweaver entegrasyonu 

10.Hafta İçerik oluşturma ve interaktif site planlamasında dikkat edilmesi gerekenler 

11.Hafta Web sayfa tasarımı ve action script kullanımı Öğrenci tasarımlarının analizi ve 
teknik kontrol 

12.Hafta Oğrenci tasarımlarının analizi ve teknik kontrol 

13.Hafta Flash tasarım sayfalarının Dreamweaver ortamına aktarımı ve html 

ayarlamaları 

14.Hafta Öğrenci tasarımlarının analizi ve teknik kontrol 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

 

Web Tasarımı Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Grafik Tasarım programından mezun olan öğrenciler, görsel tasarım 

disiplininin ilgili olduğu reklamcılık, basılı medya, matbaacılık, sosyal 

medya(web) vb. diğer disiplinlerle ile ilgili kuramlar ve uygulamalar 

hakkında tam bilgi sahibi olurlar. 

  x   

2 Sahip oldukları yabancı dil bilgisiyle günlük yaşamla ilgili konuları 

konuşabilme ve yazabilme yeteneğine sahip oldukları gibi aynı zamanda 

yeterli düzeyde temel ve mesleki yabancı dil bilgisiyle çalışacakları 

firmaların yeterliliklerini artırırlar. 

   x  

3 Grafik Tasarım uygulamalarını gerçekleştirirken gerekli olan bilgi iletişim 

teknolojilerini başarı ile kullanabilme ve ilgili uygulamalar için gerekli 

olan modern teknikleri ve araçları etkin kullanabilmeyi öğrenirler. 

x     

4 Farklı disiplinlere yönelik edindikleri bilgileri Grafik Tasarım 

uygulamalarında kullanabilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme, 

sorunları tanımlayabilme ve analiz edebilme becerisine sahip olurlar. 

 X    

5 Grafik Tasarım ile ilgili uygulamalarda, soruna tasarım kuramlarıyla 

çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk 

alabilme becerisi kazanırlar. 

 X    

6 Grafik Tasarım ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanmayı öğrenirler 

ve tasarım sorununa yönelik geliştirdikleri projeleri el becerisi ile 

uygulaması öğrenirler. 

X     

7 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri 

planlayıp yönetir. 

X     

8 Öğrenmeyi öğrenmiş bir birey olarak karşılaştığı sorunların çözümünde 

eleştirel düşünceyi harekete geçirerek durum analizi yapar ve hatalardan ders 

çıkarır. 

  X   

9 Grafik Tasarımın çeşitli teknik ve uygulama yaklaşımlarını bilerek, 

kazanılmış becerilerin bilgisayar destekli tasarım çalışmalarında 

kullanımını sağlayabilirler ve sanatsal becerilerini ve çalışmalarını dijital 

ortamda tasarlayabilirler 

 X    

10 Çalıştıkları ortamda mesleki etik kurallara özen göstererek, mesleki etiğin 

sürdürülebilirliğini sağlarlar. 

 X    

11 Grafik Tasarımın tarihsel değişim ve gelişimi inceleyerek, toplumsal ve  X    

 uluslararası, ekonomik ve politik belirleyenlerini saptayabilirler.      

12 Grafik Tasarımın çeşitli teknik ve uygulama yaklaşımlarını bilerek, 

kazanılmış becerilerin bilgisayar destekli tasarım çalışmalarında 

kullanımını sağlayabilirler ve sanatsal becerilerini ve çalışmalarını dijital 

ortamda tasarlayabilirler. 

  X   

13 Grafik Tasarım programından mezun olan öğrenciler, ilgili olduğu 

reklamcılık, basın yayın, web, gazetecilik, matbaa ve kurumsal kimlik 

(marka) alanının gerektirdiği diğer disiplinlerle ile ilgili kuramlar ve 

uygulamalar hakkında tam bilgi sahibi olurlar. 

X     

14 Grafik Tasarım ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla 

karşılaşıldığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel 

çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi kazanırlar. 

 X    

 
 



Ders Özgün Baskı 2 Kod OGRF264 

Course Printmaking 2 Code OGRF264 

Krediler Teori: 1 Uygulama: 2 Kredi: 2 AKTS: 2 

İçerik Geleneksel Baskı tekniklerini  ile özgün tasarımlar oluşturmayı öğrenirler 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. Bu 

bölüme ilgili derse ilişkin varsa ön koşul dersi yazınız. Örnek; “İngilizce 2 

dersini alma koşulu olarak İngilizce 1 dersinden başarılı olmak” 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15) 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Baskı resim tarihinin gelişimi ve grafik tasarıma katkısı 

2.Hafta Baskıresim sanatında eser veren sanatçılar ve baskı resim örnekleri 

3.Hafta Baskıresim sanatında eser veren sanatçılar ve baskı resim örnekleri 

4.Hafta Baskıresim sanatında Türkiyedeki yeri ve uygulama örnekleri 

5.Hafta Baskıresim sanatında Türkiyedeki yeri ve uygulama örnekleri 

6.Hafta Baskıresim sanatında Türkiyedeki yeri ve uygulama örnekleri 

7.Hafta Baskıresim sanatında Türkiyedeki yeri ve uygulama örnekleri 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Birden fazla kalıp hazırlama teknikleri 

10.Hafta Hazır malzemelerle yüksek baskı teknikleri 

11.Hafta Hazır malzemelerle yüksek baskı teknikleri 

12.Hafta Tek tip baskı 

13.Hafta Exlibris uygulamaları 

14.Hafta Exlibris uygulamaları 
 

 Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 



 O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

 

Özgün Baskı 2 Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Grafik Tasarım programından mezun olan öğrenciler, görsel tasarım 

disiplininin ilgili olduğu reklamcılık, basılı medya, matbaacılık, sosyal 

medya(web) vb. diğer disiplinlerle ile ilgili kuramlar ve uygulamalar 

hakkında tam bilgi sahibi olurlar. 

  X   

2 Sahip oldukları yabancı dil bilgisiyle günlük yaşamla ilgili konuları 

konuşabilme ve yazabilme yeteneğine sahip oldukları gibi aynı zamanda 

yeterli düzeyde temel ve mesleki yabancı dil bilgisiyle çalışacakları 

firmaların yeterliliklerini artırırlar. 

   x  

3 Grafik Tasarım uygulamalarını gerçekleştirirken gerekli olan bilgi 

iletişim teknolojilerini başarı ile kullanabilme ve ilgili uygulamalar için 

gerekli olan modern teknikleri ve araçları etkin kullanabilmeyi 

öğrenirler. 

 X    

4 Farklı disiplinlere yönelik edindikleri bilgileri Grafik Tasarım 

uygulamalarında kullanabilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme, 

sorunları tanımlayabilme ve analiz edebilme becerisine sahip olurlar. 

    x 

5 Grafik Tasarım ile ilgili uygulamalarda, soruna tasarım kuramlarıyla 

çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk 

alabilme becerisi kazanırlar. 

x     

6 Grafik Tasarım ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanmayı öğrenirler 

ve tasarım sorununa yönelik geliştirdikleri projeleri el becerisi ile 

uygulaması öğrenirler. 

 x    

7 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri 

planlayıp yönetir. 

  X   

8 Öğrenmeyi öğrenmiş bir birey olarak karşılaştığı sorunların çözümünde 

eleştirel düşünceyi harekete geçirerek durum analizi yapar ve hatalardan ders 

çıkarır. 

  X   

9 Grafik Tasarımın çeşitli teknik ve uygulama yaklaşımlarını bilerek, 

kazanılmış becerilerin bilgisayar destekli tasarım çalışmalarında 

kullanımını sağlayabilirler ve sanatsal becerilerini ve çalışmalarını dijital 

ortamda tasarlayabilirler 

 X    

10 Çalıştıkları ortamda mesleki etik kurallara özen göstererek, mesleki etiğin 

sürdürülebilirliğini sağlarlar. 

X     

11 Grafik Tasarımın tarihsel değişim ve gelişimi inceleyerek, toplumsal ve 

uluslararası, ekonomik ve politik belirleyenlerini saptayabilirler. 

X     

12 Grafik Tasarımın çeşitli teknik ve uygulama yaklaşımlarını bilerek, 

kazanılmış becerilerin bilgisayar destekli tasarım çalışmalarında 

kullanımını sağlayabilirler ve sanatsal becerilerini ve çalışmalarını dijital 

ortamda tasarlayabilirler. 

 X    

13 Grafik Tasarım programından mezun olan öğrenciler, ilgili olduğu 

reklamcılık, basın yayın, web, gazetecilik, matbaa ve kurumsal kimlik 

(marka) alanının gerektirdiği diğer disiplinlerle ile ilgili kuramlar ve 

uygulamalar hakkında tam bilgi sahibi olurlar. 

   X  

14 Grafik Tasarım ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla 

karşılaşıldığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel 

çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi kazanırlar. 

  X   



Ders İllüstrasyon II Kod OGRF266 

Course Illustration Practice Code OGRF266 

Krediler Teori: 1 Uygulama: 2 Kredi: 2 AKTS: 3 

İçerik Tasarımın görsel unsurlarından birisi olan illüstrasyonu verilen projeye 

uygun farklı teknik ve yaklaşımlarla uygulamak. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. Bu 

bölüme ilgili derse ilişkin varsa ön koşul dersi yazınız. Örnek; “İngilizce 2 

dersini alma koşulu olarak İngilizce 1 dersinden başarılı olmak” 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15) 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Dersin içeriğine ilişkin anlatım ve bilgilendirme çalışması 

2.Hafta İllüstrasyon teknikleri -malzemelerin, yaratıcı tekniklerin, stil ve çözümlerin 

projede uygulanması- 

3.Hafta Metne dayalı kavramsal içerikli görsel üretimi 

4.Hafta Çalışma eskizlerinin değerlendirilmesi 

5.Hafta Proje teslimi ve değerlendirme 

6.Hafta Bir metne dayalı özgün; kapak, iç kapak, sayfa ve vinyet illüstrasyon/tasarım 

çalışması 

7.Hafta Çalışma eskizlerinin değerlendirilmesi 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta İllüstrasyonun farklı kullanım alanlarını içeren özgün proje çalışması 

10.Hafta Çalışma eskizlerinin değerlendirilmesi 

11.Hafta 
Farklı teknik ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi 

12.Hafta Proje teslimi ve değerlendirme 

13.Hafta Kazanımları ölçmeye dayalı kısa uygulama çalışmaları 

14.Hafta Portfolyo kritik ve değerlendirme 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

 

İllüstrasyon Uygulamaları Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Grafik Tasarım programından mezun olan öğrenciler, görsel tasarım disiplininin ilgili 

olduğu reklamcılık, basılı medya, matbaacılık, sosyal medya(web) vb. diğer 

disiplinlerle ile ilgili kuramlar ve uygulamalar hakkında tam bilgi sahibi olurlar. 

  X   

2 Sahip oldukları yabancı dil bilgisiyle günlük yaşamla ilgili konuları konuşabilme ve 

yazabilme yeteneğine sahip oldukları gibi aynı zamanda yeterli düzeyde temel ve 

mesleki yabancı dil bilgisiyle çalışacakları firmaların yeterliliklerini artırırlar. 

   x  

3 Grafik Tasarım uygulamalarını gerçekleştirirken gerekli olan bilgi iletişim 

teknolojilerini başarı ile kullanabilme ve ilgili uygulamalar için gerekli olan modern 

teknikleri ve araçları etkin kullanabilmeyi öğrenirler. 

 X    

4 Farklı disiplinlere yönelik edindikleri bilgileri Grafik Tasarım uygulamalarında 

kullanabilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme ve 

analiz edebilme becerisine sahip olurlar. 

     

5 Grafik Tasarım ile ilgili uygulamalarda, soruna tasarım kuramlarıyla çözüm 

üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi 

kazanırlar. 

x    x 

6 Grafik Tasarım ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanmayı öğrenirler ve tasarım 

sorununa yönelik geliştirdikleri projeleri el becerisi ile uygulaması öğrenirler. 

 x    

7 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir.   X   

8 Öğrenmeyi öğrenmiş bir birey olarak karşılaştığı sorunların çözümünde eleştirel 

düşünceyi harekete geçirerek durum analizi yapar ve hatalardan ders çıkarır. 

  X   

9 Grafik Tasarımın çeşitli teknik ve uygulama yaklaşımlarını bilerek, kazanılmış 

becerilerin bilgisayar destekli tasarım çalışmalarında kullanımını sağlayabilirler ve 

sanatsal becerilerini ve çalışmalarını dijital ortamda tasarlayabilirler 

 X    

10 Çalıştıkları ortamda mesleki etik kurallara özen göstererek, mesleki etiğin 

sürdürülebilirliğini sağlarlar. 

X    X 

11 Grafik Tasarımın tarihsel değişim ve gelişimi inceleyerek, toplumsal ve uluslararası, 

ekonomik ve politik belirleyenlerini saptayabilirler. 

X    X 

12 Grafik Tasarımın çeşitli teknik ve uygulama yaklaşımlarını bilerek, kazanılmış 

becerilerin bilgisayar destekli tasarım çalışmalarında kullanımını sağlayabilirler ve 

sanatsal becerilerini ve çalışmalarını dijital ortamda tasarlayabilirler. 

 X    

13 Grafik Tasarım programından mezun olan öğrenciler, ilgili olduğu reklamcılık, basın 

yayın, web, gazetecilik, matbaa ve kurumsal kimlik (marka) alanının gerektirdiği 

diğer disiplinlerle ile ilgili kuramlar ve 

   X  

 uygulamalar hakkında tam bilgi sahibi olurlar.      

14 Grafik Tasarım ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaşıldığında 

çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme 

becerisi kazanırlar. 

  X   

 


