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Bir haberi veya 
olayı birçok insana 

duyurmak için 
neler yaparsınız? 



Bir haberi bir olayı, 
topluma duyurmak 
veya insanları 
bilgilendirmek 
amacıyla, köy, 
kasaba ve şehirlerin 
çeşitli yerlerine 
asılan resimli yazı 
ve duyurulara afiş 
diyoruz. 



Afiş gazete ilanları 
gibi yalnızca 
okuyucularına 
değil, geniş 
topluluklara 
seslenir.  
 
Afiş, her türlü 
ürünün tanıtımını 
yapmak için 
kullanılır ve onları 
her yerde görmek 
mümkündür.  



Örneğin; 

Yol kenarlarında, 



Otobüs durakları ve 
metro istasyonlarında, 



Köyümüzdeki 
veya 
mahallemizdeki 
muhtarlık vb. 
resmi 
kurumlarda, 



Okul panolarında, 

ve bunlara benzer birçok yerde… 



Her gün karşılaştığımız bu afişleri 
tasarlayanlara grafiker diyoruz. 
 
Grafikerler, liselerin ya da 
üniversitelerin Güzel Sanatlar 
Bölümü- Grafik Tasarım 
alanından mezun olmuş kişilerdir. 
 

Grafik Tasarım, bir mesajı görsel 
yolla belirli hedef kitleye ulaştırmak 
amacıyla afiş, logo, ambalaj, kitap, 
dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi 
tasarımları yazılı ve görsel 
elemanlarla sanatsal ölçütler içinde 
tasarlayan ve çizen kişileri 
yetiştiren eğitim dalıdır. 



Grafikerler: 
 
-Reklam Ajanslarında 
 
-Grafik Tasarım Bürolarında 
 
-Matbaalarda 
 
-Gazetelerde 
 
-Etiketçilerde 
 
-Reklam bölümü bulunan şirketlerde 
 
-Web sayfası yapan şirketlerde 
 
-Bağımsız olarak kendi iş yerlerinde çalışırlar. 
 



Bir Grafik Tasarımcısı: 
 
-Hayal gücü zengin, yaratıcı, 
 
-Tasarımlarını çizgi yolu ile ifade 
edebilen, 
 
-Renk ve şekilleri en ince 
ayrıntılarıyla algılayabilen, 
 
-Şekiller arasındaki ilişkileri 
görebilen, 
 
-Sosyal, psikolojik ve sanatsal 
alanlara ilgili, 
 
-Yeniliklere açık ve teknolojiyi 
yakından takip eden kimseler 
olmalıdır. 



Afişin İlk Temsilcileri ve 
Örnekleri 



M.Ö. 4000 yıllarında 
Asur ticaret 
kolonilerinin 
Anadolu’ daki 
alışverişlerinde 
mallarını daha iyi 
tanıtmak ve 
satmak amacıyla, 
kil tabletler üzerine 
çivi yazıları yazar ve 
halka duyururlardı. 
Bu çalışmalar afişin 
ilk örnekleri 
sayılabilir. 



 
Afiş sanatının ilk 
temsilcisi, Fransız 
sanatçı, Jules Cheret’tir. 
(1836-1933). 



Daha çok kadın 
figürlerinin yer aldığı 
Paris’in eğlenceli 
dünyasını yansıtan 
büyük ve renkli 
afişler tasarlamıştır. 



Önemli 
sanatçılardan 
bir diğeri de 
Henri de 
Toulouse 
Lautrec’ tir. 
(1864-1901). 



Lautrec, Paris’in renkli gece 
hayatını afişlerine konu 
seçmesi ve yazıyla resmi 
bir arada kullanması 
açısından önemli bir yenilik 
getirmiştir. 



Ülkemizde ise ilk afiş 
örnekleri matbaanın 
açılması, tiyatronun 
yaygınlaşması, sinemanın 
doğuşu ve gelişmesiyle 
kendini göstermiştir. 
 
İlk ve önemli 
temsilcilerinden biri 
Almanya’da eğitim gören 
İhap Hulusi Görey’ dir 
(1898-1986). 



İhap Hulusi, afişlerinde işlediği 
konu ve tiplerle, genç Türkiye 
Cumhuriyeti’ni ve ilkelerinin 
toplum tarafından 
benimsenmesinde önemli rol 
oynamıştır. 



Afiş sanatının ülkemizdeki 
önemli isimlerinden biri de 
Mengü Ertel’ dir  
(1931-2000). 

Bu dalda birçok ödülü 
bulunan Mengü Ertel, 
1998’ de Devlet Sanatçısı 
ünvanını almıştır. 



Özgün ve mizahi 
üslubuyla bilinen 
Mengü Ertel, 
tiyatrolar için birçok 
afiş yapmıştır. 



Afişle neleri 
duyurabiliriz? 



Afiş 
Çeşitleri 

1. Ticari 
Afişler 

2. Kültürel 
Afişler 

3. Sosyal 
Afişler 

Afişle neleri duyurabildiğimizi görmek için  
      afiş çeşitlerini birlikte inceleyelim! 



1. TİCARİ AFİŞLER 
 

Bir ürünü ya da hizmeti tanıtmak için 
hazırlanan afişlerdir. İnsanları 
etkilemek ve yönlendirmek için 

hazırlanırlar. 



1.Ticari Afişler 

Moda Gıda 



1. Ticari Afişler 

Endüstri Turizm 



2. KÜLTÜREL  AFİŞLER 
 

Sanatsal veya kültürel etkinlikleri 
duyurmak ve insanları 

bilgilendirmek üzere hazırlanan 
afişlerdir. 

 



2. Kültürel Afişler 

Film Müzik 



2. Kültürel Afişler 

Festival Spor 



2. Kültürel Afişler 

Tiyatro Sergi 



3. SOSYAL AFİŞLER 
 

İnsanlara, eğitici veya uyarıcı bir 
düşünceyi tanıtan afişlerdir. 



3. Sosyal Afişler 

Eğitim 

Çevre 
Siyasi 



Bir Afişte Olması 
Gereken Özellikler 



Afiş, 
iletilmek 
istenen 
mesaja 
uygun 
olmalıdır. 



İlk bakışta 
algılanabilir 
olmalıdır. 



Sözcükler 
kısa,  
ilginç ve 
anlaşılır 
olmalıdır. 



Görüntü 
karmaşası 
yaratacak 
kadar çok 
resim 
olmamalıdır. 



Resimde 
ayrıntı 
azaltılarak 
etki 
arttırılmalıdır. 



Akılda 
kalıcı 
olmalıdır. 



MİNİ TEST 
Bu afişlerin her birini, hangi tür afişlere örnek olarak gösterebiliriz? 

Ticari Afiş Kültürel Afiş Sosyal Afiş 



SÖZLÜK 
 
 
Afiş: Bir haberi bir olayı, topluma duyurmak veya insanları 
bilgilendirmek amacıyla, köy, kasaba ve şehirlerin çeşitli yerlerine 
asılan resimli yazı ve duyurulardır. 
Grafik Tasarım: Bir mesajı görsel yolla belirli hedef kitleye 
ulaştırmak amacıyla afiş, logo, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, 
çizgi film gibi tasarımları yazılı ve görsel elemanlarla sanatsal 
ölçütler içinde tasarlayan ve çizen kişileri yetiştiren eğitim dalıdır. 
Grafiker: İnternette, gazetelerde, dergilerde, televizyonlarda, 
afişlerde kısacası hayatın her alanında gördüğümüz grafikleri yapan 
kişilere grafiker denir. 
Ticari Afişler: Bir ürünü ya da hizmeti tanıtmak için hazırlanan 
afişlere denir. 
Kültürel Afişler: Sanatsal veya kültürel etkinlikleri duyurmak ve 
insanları bilgilendirmek üzere hazırlanan afişlerdir. 
Sosyal Afişler: İnsanlara, eğitici ve uyarıcı bir düşünceyi tanıtmak 
için hazırlanan afişlerdir. 
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