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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN Gazetecilik 

DAL/MESLEK Sayfa Sekreterliği 

MODÜLÜN ADI İlan, Broşür ve Afiş Hazırlama 

MODÜLÜN TANIMI 

İlan, afiş ve broşür gibi çalışmaların temel özelliklerinin 

tanıtıldığı ve çeşitli yazılımları kullanarak verilen örneklere 

göre bu çalışmaları hazırlayabilmek için gerekli bilgi ve 

becerilerin tanıtıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/16 

YETERLİK İlan, broşür ve afiş hazırlamak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında çeşitli yazılımları 

kullanarak materyalleri ve örneği verilmiş bir ilan, afiş ve 

broşür hazırlayabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Verilen örneğe uygun ilan hazırlayabileceksiniz. 

2. Verilen örneğe uygun afiş hazırlayabileceksiniz.  
3. Verilen örneğe uygun broşür hazırlayabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Bilgisayar laboratuvarı  

Donanım: PC/MAC, Resim işleme programı, tarayıcı, 

fotoğraf yazıcısı, projeksiyon cihazı, örnek ilan, afiş ve 

broşürler. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLERDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen, modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 

 

 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Sayfa düzenleme dendiğinde sadece gazete ya da dergi sayfalarının düzenlenmesi 

anlaşılmamalıdır. Günlük hayatta karşılaştığımız ilan, broşür, afiş, kitap gibi basılı 

materyaller belli bir düzenleme faaliyeti sonucu oluşmuş ürünlerdir. Kelime işlemciyle 

oluşturduğumuz bir sayfalık yazıda bile bir düzenleme söz konusudur. Aksi takdirde yazı 

belki içerik olarak değişmeyecektir ama okunulurluğunu ve görsel etkisini kaybedecektir. 

 

Bu modülde amacımız basit tek sayfalık düzenlemeler yaparak sayfa düzenleme ile 

ilişkili olan programların kullanımında deneyim kazanmanızı sağlamak ve günlük 

hayatımızda sıklıkla karşılaştığımız ilan, broşür, afiş gibi materyallerin temel özelliklerini 

öğrenmektir. 

 

Bu çalışmalar özelliklerine göre sayfa düzenleme programında, resim işleme 

programında ya da vektörel çizim programında yapılabilir. Ancak hem ilan, afiş, broşür, gibi 

düzenlemelerde daha çok vektörel çizim programlarının tercih edilmesi hem de bu yazılımda 

deneyiminizi artırmak amacıyla, çalışmalarımızda vektörel çizim programı kullanılacaktır. 

 

Bu tip çalışmalar yaparken kullanacağınız yazılımı belirlemeniz daha çok çalışmanızın 

içeriği ile ilgilidir. Örneğin, içeriğinde çok az metin barındıran bir afiş çalışmasını resim 

işleme programında yapmayı tercih edebilirsiniz.  

 

  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

 
 

Verilen örneğe uygun ilan hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

Gazete ve dergilerde yayımlanan ilanları inceleyiniz. İlanların ortak özelliklerini tespit 

etmeye çalışınız. İncelediğiniz ilanlardan seçtiğiniz en az üç ilanı sınıf ortamında 

arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

1. İLANLAR 
 

1.1. İlan Kavramı ve Basındaki Yeri 
 

İlanı kısaca, bir durumu halka duyurmak olarak tanımlayabiliriz. İlan dendiğinde 

aklımıza ilk gelen yazılı ilanlar olacaktır ama ilanların sözlü olarak yapılabileceğini de 

aklımızdan çıkarmamalıyız. Geniş düşündüğümüzde ilan kavramının çerçevesinin ne kadar 

geniş olduğunu daha iyi kavrarız. Bir gazetede karşılaştığımız eleman arama duyurusu bir 

ilandır. Bunun yanında günlük hayatımızda sıkça karşılaştığımız gelin arabasının arkasında 

yazılı olan ‘evleniyoruz, mutluyuz’ ibaresini de bir ilan olarak düşünebiliriz. Daha geniş 

düşündüğümüzde evlenme töreninin kendisinin de bir tür ilan olarak tanımlayabiliriz.  

 

İlan kavramı ve çeşitleri üzerine uzun değerlendirmeler yapmak elbette ki 

modülümüzün kapsamı içerisinde değildir. Modülümüzün kapsamı, basılı olarak bize ulaşan 

ilanlarla sınırlıdır. Daha çok gazete ve dergilerde karşılaştığımız bu tür ilanlara bazen dış 

mekânlarda da rastlayabilmekteyiz. 

 

Basılı ilanlar olarak tanımlayabileceğimiz bu ilanları ‘geniş kitlelerle haberleşmek ve 

hedef gruba istenen mesajı iletmek amacıyla, yazı ve resimle oluşturulan tanıtım yöntemi’ 

olarak tanımlayabiliriz. Ancak bu tanımın daha çok ticari ilanlar için geçerli olduğunu 

unutmamamız gerekir.  

 

İlanlar çok değişik amaçlarla yayımlanır. Bu amaç çoğunlukla ticaridir fakat sosyal 

amaçlı ticari boyutu olmayan ya da her iki amacı da bünyesinde barındıran ilanlar da vardır.  

 

İlanlar basın kuruluşlarının en önemli gelir kaynağını oluşturur ve üç ana grupta 

toplanmaktadır 

 

 Küçük (seri) ilanlar 

 Resmi ilanlar 

 Ticari İlanlar 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 
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(Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için ‘İlan–Reklam Organizasyonu’ Modülünden 

yararlanabilirsiniz.) 

 

1.2. İlanların Temel Özellikleri 
 

Küçük ve resmî ilanlar daha çok metin ve çerçeveden oluşur. Görsel malzeme fazla 

kullanılmaz ancak ticari ilanlarda tanıtım söz konusu olduğundan reklam havası vardır ve 

görsel malzemeler önem kazanır. 

 

Bir ilanın etkili olabilmesi için genel olarak üç faktörün sağlıklı olması gerekir. 

Bunlar; içerik, anlatım ve tasarımdır.  

 

İlan hazırlanırken en önemli konu ilanın amacıdır. Her şeyden önce ilanın amacını 

karşılayacak bir içeriğe sahip olması, eksik bir bilgi kalmaması gerekir. Ardından hedef 

kitlenin kolaylıkla anlayacağı uygun bir anlatım ve ilanın göze hitap etmesini, ilgi çekici 

olmasını sağlayacak uygun tasarım gelir. 

    

Resim 1.1: Küçük ilan örnekleri 

   

Resim 1.2: Küçük ilan 
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Resim 1.3: Sosyal içerikli ilan  

   

Resim 1.4: İlan örnekleri 

Bu öğrenme faaliyetinde asıl amacımız örnek ilanlarımızdakine benzer bir duyuru 

hazırlamaktır. Çalışmamız metin ağırlıklı olacak ve düzenleme vektörel çizim programında 

yapılacaktır. Modülümüzün diğer öğrenme faaliyetlerinde görsel malzemeler bolca 

kullanılacağı için bu aşamada görsel malzeme kullanmaya gerek görülmemiştir. Şimdi 

uygulama faaliyetimize geçelim. 

 

Aşağıda yapacağımız çalışmanın temel amacı bir ilan hazırlamayı öğrenmekle birlikte 

metinler üzerinde yapılan düzenlemelerin duyurunun amacına ulaşması ve görsel etki 

açısından önemini kavramaktır. Bir diğer amacımız ise vektörel çizim programında deneyim 

kazanmanızdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

 

Yukarıda son hâlini gördüğünüz metin ağırlıklı ilanı hazırlayacağız. Çalışmamızı her 

bilgisayarda bulunabilecek yazı karakterleriyle sınırlı tuttuk. 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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İşlem Basamakları Öneriler 
 Vektörel çizim programında A4 dikey 

bir sayfa açınız. 

 En sonda yer bilgisi içeren metin 

dışındaki bütün satırları ayrı ayrı giriniz.  

 En sondaki yer bilgisi içeren metni ise 

iki satırlı tek metin olarak girin Toplam 

altı ayrı metin oluşmalıdır. 

 Şekildeki gibi düzenleyiniz 

 

 Bilgileri kontrol edininiz, eksik ya da 

yanlış bilgi bulunması durumunda 

ilanınızın amacına ulaşamayacaktır. 

 Bilgileriniz tam olduğu hâlde bütün 

metinlerin hem biçim hem de sayfadaki 

yerleşimleri bakımından aynı özelliklere 

sahip olduğu için ilgi çekici değil ve 

kolay okunmamaktadır.  

 Şimdi ilanı biraz daha ilgi çekici ve 

kolay okunur hâle getirelim.  

 

 Bütün metinler Arial olmak üzere 

aşağıdaki bilgilere göre biçimlendiriniz 

 Türkiye’de Eğitim ve İnternet  (Bold, 

54) 

 Dr İsmet Tarhanlı (Bold, 40) 

 Bilişim Uzmanı (28) 

 Tarih (34) 

 Saat (24) 

 Yer bilgisi (24) 

 Şekildeki gibi düzenleyiniz. 

 

 Metni verilen ayarlara göre 

düzenlediğimizde daha kolay okunur ve 

ilgi çekici hâle geldiğini görüyoruz  

 İlanımızı basit görsel unsurlarla 

zenginleştirerek daha ilgi çekici hâle 

getirelim. 
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 Sayfaya w:196 h:271 ölçülerinde bir 

çerçeve ekleyelim. Kenar çizgileri 4pt  

 Bir yatay (w:47 h:12) bir dikey 8w:12 

h:70) şekil oluşturarak siyah renkle 

dolduralım ve şekildeki gibi 

yerleştirelim (Bu işlemi  270 pt Arial, 

bold‘T’ harfi ile de yapabilirsiniz.).  

 Metinleri bilgiler doğrultusunda 

biçimlendiriniz. 

 Türkiye’de Eğitim ve İnternet (Arial, 

Bold, 54 ‘T’ harfi beyaz) 

 Dr.  M. İsmet Tarhanlı (Times New 

Roman, Bold, 40) 

 Bilişim Uzmanı (Times New Roman, 

bolditalik, 28) 

 Tarih (Arial Narrow, Bold, 34) 

 Saat (Arial Narrow,24, ‘30’ rakamı 16 pt 

ve 2 yükseltme) 

 Yer bilgisi (T.New Roman, 24, ortalı) 

 Sayfayı oluşturan ögeleri şekildeki gibi 

konumlandırınız. 

 

 Sayfaya görsel ögeler ekleyerek ve farklı 

karakterler kullanarak ilanı daha ilgi 

çekici hâle getirmeye çalıştık. 

 Ögelerin hizalanmasında Align 

panelinden yararlanınız 

 Sizler de aynı metinler üzerinde 

çalışarak daha etkili çalışmalar elde 

etmeye çalışınız. 

 Yaptığınız çalışmaları arkadaşlarınızla 

ve öğretmeninizle paylaşınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
UYGULAMALI TEST 

 

Uygulama faaliyetindeki işlemi yapınız ve çalışmanızı aşağıdaki değerlendirme 

ölçeğine göre değerlendiriniz. 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Yeni bir sayfa açarak metinleri istenilen şekilde girebildiniz mi?   

2. Metinlerle ilgili istenilen düzenlemeleri yapabildiniz mi?   

3. Görsel ögeleri oluşturarak konumlandırmayı yapabildiniz mi?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

Verilen örneğe uygun afiş hazırlayabileceksiniz. 

 

 
 

 Çevrenizdeki afişleri inceleyerek afişlerin temel özelliklerini tespit etmeye 

çalışınız. En az iki afiş temin ederek sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

2. AFİŞLER 
 

2.1. Afişin Tanımı ve Temel Özellikleri 
 

Afişi ‘bir şeyi duyurmak ya da tanıtmak amacıyla hazırlanan, çok sayıda insanın 

görebileceği yerlere asılan, genellikle resimli duvar ilanı’ şeklinde tanımlayabiliriz. 

Kelimenin kökeni Fransızca duvar ilanı anlamına gelen “affiche” kelimesidir.  

 

Afişlerin amacı açısından geniş bir çerçevesi vardır. Bir afiş reklam amaçlı olabileceği 

gibi tamamen sosyal hizmet amaçlı da olabilir.  

 

Afişlerde en genel ayrım iç mekân, dış mekân ayrımıdır. Dış mekân afişleri, büyük 

boyutludur. Duvar yüzeylerine ve ilan panolarına asılır. İç mekân afişleri ise lobi, salon ve 

koridorlarda kullanılmak üzere tasarlanan daha küçük boyutlu afişlerdir.  

 

Bu temel ayrım afişin tasarım sürecini de önemli ölçüde etkilemektedir. Dış mekân 

afişlerinin izlenme süresi kısadır. Buna karşın, iç mekân afişleri daha uzun süre 

incelenebilecek afişlerdir. Bu da afişin izlenme süresini tasarım aşamasında dikkate alınması 

gereken en önemli ölçütlerden biri hâline getirmektedir.  

 

Afişler üç ana gruba ayırabiliriz:  

 

 Reklam afişleri: Bir ürün ya da hizmeti tanıtan afişlerdir.  

 Kültürel afişler: Festival, seminer, sempozyum, balo, konser, sinema, tiyatro, 

sergi ve spor gibi kültürel etkinlikleri tanıtan afişler bu gruba girer.  

 Sosyal afişler: Sağlık, ulaşım, sivil savunma, trafik, çevre gibi konularda eğitici 

ve uyarıcı nitelikteki afişlerin yanı sıra politik bir düşünceyi ya da siyasi bir 

partiyi tanıtan afişler de sosyal afişler grubunda yer alır.  

 

Afişler tasarım ve sanat kaygısının eşit ağırlıkta olduğu grafik ürünlerdir. Bu nedenle 

bir afiş tasarlamak için teknik bilgi asla tek başına yeterli değildir.  

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 
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Bu modülle amaçlanan afiş tasarımından çok, sayfanın düzenlenmesi ile ilgili teknik 

bilgi ve beceriyi geliştirmektir. Afiş tasarımı konusunda kapsamlı bilgiyi ‘Logo, İlan, Broşür 

ve Afiş Tasarımı’ modülünde bulacaksınız.  

 

Bir afişte bulunması gereken en temel özellik fark edilir olmaktır. Bunun dışında bir 

afişte mesaj açık ve dolaysız olarak verilmeli, görsel materyallerle mesaj arasında uyum 

sağlanmalı ve sözel bilgiler arasında önem sırasına göre bir hiyerarşik yapı bulunmalıdır. 
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Resim 2.1: Çeşitli konularla ilgili afiş örnekleri 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

 

  

Yukarıda sol tarafta kullanılan fotoğrafları kullanarak sağ tarafta son hâlini 

gördüğünüz afişi işlem basamaklarına uygun olarak hazırlayınız.  

 

İşlem Basamakları Öneriler 
 İzmarit resmine resim işleme 

programında katman maskesi ile geçiş 

yapmak suretiyle yandaki görünümü 

kazandırınız. Arka plan rengini 

resimdeki ortalama kum rengi olarak 

ayarlayınız. Resimleri temin 

edememeniz durumunda benzer başka 

resimler kullanabilirsiniz. 

 

 A3 ebadında çalışmanız işinizi 

kolaylaştıracaktır. 

 Resimlerin çözünürlük ayarlarına dikkat 

ediniz. 

 A3 ebadına oturtmak için resimlerin 

orantısız boyutlandırılmasına belli 

ölçüde tolerans gösteriniz. 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Diğer resmi de aynı yöntemi (maskeli 

geçiş) kullanarak en üste yerleştirin. 

Jpeg olarak kaydediniz. 

 

 Katman maskesiyle yaptığınız geçişlerin 

temiz olmasına dikkat ediniz. 

 Vektörel çizim programında A3 

ebadında bir sayfa açın ve resmi import 

ederek sayfanın tamamını kaplayacak 

şekilde yerleştiriniz. 

 

 ‘Hayatını dakika dakika söndürme’ 

(Arial,40) ve ‘SİGARAYI BIRAK’ 

(Arial, 80) metinlerini ayrı ayrı giriniz. 

 

 Line aracını kullanarak ‘Hayatını dakika 

dakika söndürme’ metninin şeklinde bir 

yol oluşturunuz ve Text/Attact to Path 

komutuyla metni yol üzerinde akıtınız.  

 

 ‘SİGARAYI BIRAK’ metnine Ragget 

ve İnset Emboss efektleri uygulayınız. 
 

 Reflect aracı ile yazının altına bir 

yansımasını alın yansımanın opaklığını 

biraz düşürünüz ve Skew aracı ile hafif 

eğim veriniz. 

 

 Afişi oluşturan unsurları örneğindeki 

gibi konumlandırınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

UYGULAMALI TEST 
 

Uygulama faaliyetindeki işlemi yapınız ve çalışmanızı aşağıdaki değerlendirme 

ölçeğine göre değerlendiriniz. 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Resimleri istenen şekilde işleyebildiniz mi?   

2. Resmi vektörel çizim programında açarak yerleştirebildiniz 

mi? 
  

3. Metinleri istenen ayarlarda girebildiniz mi?   

4. Metni yol üzerinde akıtabildiniz mi?   

5. Metne efekt uygulayabildiniz mi?   

6. Metnin yansımasını alıp eğim verebildiniz mi?   

7. Metinleri örneğe benzer bir şekilde konumlandırabildiniz mi?    

8. İstenen özelliklerde okulunuzun afişini yapabildiniz mi?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

Broşürlerin temel özelliklerini tanıyarak verilen örneğe uygun broşür 

hazırlayabileceksiniz. 

 
 

 

 

 Çevrenizdeki gördüğünüz broşürleri inceleyerek temel özelliklerini tespit 

etmeye çalışınız. Seçtiğiniz dört broşürü sınıf ortamında arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 
 

3. BROŞÜRLER 
 

3.1. Broşürün Tanımı ve Temel Özellikleri 
 

Broşürü açıklayıcı ve tanıtıcı nitelikte olan tanıtıcı materyal şeklinde tanımlayabiliriz. 

Ayrıca broşür küçük kitapçık olarak da tanımlanabilmektedir. Broşürler de tıpkı ilan ve 

afişlerde olduğu gibi çok çeşitli amaçlarla hazırlanabilir. Broşür bir ürünün tanıtımı amacıyla 

hazırlanmış olabileceği gibi bir hastalıkla ilgili bilgilendirme amacıyla da hazırlanmış 

olabilir. 
 

Broşürler çok sayfalı ve genellikle küçük ebatlıdır. Küçük ebatlı olmalarının en önemli 

nedeni kolay taşınmasını sağlamaktır. Küçük bir kitapçık şeklinde düzenlenmiş broşürler 

olduğu gibi katlanmak suretiyle belli bir ebatta düzenlenmiş broşürler bulunmaktadır. 

Piyasada karşılaştığımız broşürlerin çoğu katlamalı (kırımlı) olarak nitelendirilen 

broşürlerdir. 
 

Broşürlerin hazırlanmasında ilan ve afiş çalışmalarından farklı olarak sayfa 

organizasyonu ile karşılaşmaktayız. Örneğin, A4 ebadında tek kırımlı bir broşür 

çalışmasında her şeyden önce kâğıt katlandıktan sonra hangi sayfanın nereye geleceğinin 

hesaplanması ve sayfa organizasyonunun buna göre yapılması gerekir. 
 

Aşağıda bir  sayfa organizasyon örneğini görüyorsunuz. 

    

Şekil 3.1: Sayfa organizasyonu  

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Şekilde de görebileceğiniz gibi yatay A4 kâğıda tek kırımlı olarak hazırlanması 

düşünülen broşürde her şeyden önce sayfaların organize edilmesi ve çalışmanın bunun 

üzerinde yapılması gerekir. 

 

Sayfa organizasyonu katlama özelliklerine göre değişiklik gösterir. 

 

Bir broşürde sayfa organizasyonundan sonra dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta, 

broşürün kullanılan renkler ve biçim açısından bütünlük arz etmesidir. Özellikle katlamalı 

broşürler açılarak okunduğundan sayfaların bir bütünlük arz etmesi oldukça önemlidir. 

Bunların dışında ön ve arka kapaklara gereken önem verilmeli ve resim ve metinler belli bir 

düzen içerisinde yer almalıdır. 

 

Broşür tasarımı ile ilgili ayrıntılı bilgi ‘Logo, İlan, Broşür ve Afiş Tasarımı’ 

modülünde verilecektir. 

 

Aşağıdaki broşür örneklerini verilen temel bilgiler doğrultusunda inceleyiniz. 

Görüşlerinizi arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız. 

 

 

Resim 3.1: Merkez Bankasının bilgilendirme broşürü 
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Resim 3.2: Broşür 

 

Resim 3.3: Broşür 
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Resim 3.4: Broşür 

 

Resim 3.5: Broşür 
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Resim 3.6: Broşür 

 

Resim 3.7: Broşür 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

 

 

Yukarıda son hâlini gördüğünüz A4 kâğıda bir katlamalı olarak hazırlanmış 4 sayfalı 

broşürü hazırlayınız. Çalışmamızda her bilgisayarda standart olarak bulunan Arial yazı 

karakterini kullanınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Kullanılan Resim Ve Metinler 
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 İçtiğiniz her sigara ölüme bir adım daha yaklaştırıyor! 

 Sigaranın size ve sevdiklerinize verdiği zararları biliyor musunuz? 

 SİGARAYA HAYIR  

 SİGARA ÖLÜME DAVETİYEDİR 

 Hayatınız bu kadar değersiz mi? 

 Sigara birçok hastalığın nedenidir 

 Sigaraya teslim olmayacak kadar güçlüsünüz! 

 Sigara ölümcül hastalıklara zemin hazırlar 

 Sigara cinsel yaşamı da olumsuz etkiler 

 Sevdiklerinize bunu yapmaya hakkınız var mı? 

 Sigarayı bırakmak her açıdan kazandırır 

 

 Tüm dünyada sigaranın sağlıklı bir yaşamla bağdaşmayacağı kabul görmektedir. Her 

ne kadar siz şu anda kendinizi sağlıklı hissetseniz de bu içtiğiniz her sigaranın 

vücudunuza zarar verdiği gerçeğini gizlemez. 

 Sigara, başta solunum sistemi ve kalp-dolaşım sistemi olmak üzere vücudunuzdaki tüm 

sistemler üzerine etkilidir. 

 Sigara içenlerde koroner kalp hastalıkları ve hipertansiyon daha sık görülür. Sigara 

içmekle kalp krizi riskiniz 3 kat artmaktadır. 

 Sigaranın neden olduğu en önemli hastalık grubu kanserlerdir. Günde 1 paket sigara 

içen birinde akciğer kanserine yakalanma riski hiç içmeyen birine oranla 20 kat 

fazladır. 

 Gebelerde sigara içilmesi ise düşük riskinin artmasına, erken doğuma, doğum tartısının 

azalmasına yol açar. 

 Sigara içenlerin yaklaşık yüzde 25’i sigara nedeniyle yaşamlarının erken bir döneminde 

ölmektedirler. 
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 Sigara, sadece içenleri değil, diğer aile üyeleri, çalışma arkadaşları gibi aynı ortamda 

bulunan kişileri de olumsuz yönde etkilemektedir. İçilen her 5 sigara, etrafta bulunan 

kişilerin 1 sigara içmesine neden olmaktadır. Sevdiklerinize bunu yapmaya hakkınız 

var mı? 

 Sigarayı bırakmakla daha iyi bir yaşam kalitesine sahip olursunuz. Birkaç gün 

içerisinde koku ve tat alma hisleriniz yerine gelir, iş kapasitenizde artma olur, 

başkalarına zarar veren biri olma hissinden kurtulursunuz. Sigarayı bırakmakla 

arabanıza, evinize, üstünüze, hatta bedeninize sinmiş sigara kokusundan tamamen 

kurtulacaksınız. Dişlerinizde ve parmaklarınızdaki nikotin lekeleri bir süre sonra 

kaybolacak, Merdivenleri nefesiniz daralmadan rahatça çıkabilecek, kendinizi adeta 

hafiflemiş hissedeceksiniz. Bütün bunların yanında yılda 500 $ (günde bir paket içenler 

için) tasarruf edeceksiniz. 

 Kalp krizi riski, sigarayı bıraktıktan sonra 24 saat içerisinde yüzde 50 oranında 

azalmaktadır. 
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Şimdi broşürümüzü gördüğünüz plana göre, işlem basamaklarına dikkat ederek 

hazırlayınız.  

 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Vektörel çizim programında A4 

ebadında yatay bir sayfa açınız. 

Rectangle aracıyla sayfayı kaplayacak 

şekilde bir kutu açınız. Kutuya arka plan 

olmak üzere örnekteki renklere uygun 

(CC6600 – 204r,102g,0b) Gradient 

uygulayınız. Sayfayı iki ayrı kutuyla iki 

eşit parçaya bölünüz. Bu kutulardan 

sayfa içi hizalamalarda yararlanılacaktır.  

 

 Sayfanın üst kısmına örneğine uygun 

kutu açarak kutuyu sayfanın altında 

bulunan en koyu rengin biraz açık 

tonuyla doldurunuz (Kutunun yüksekliği 

2,5 cm). 

 

 Üst kuşakta yer alacak metinleri örneğe 

uygun olarak girerek konumlandırınız 

(Arial 22 pt). Yazının rengini arka 

planın en açık kısmından alınız. 

 

 Ön ve arka kapakta yer alacak diğer 

metinleri örneğe uygun olarak girin ve 

konumlandırınız (Arial, 24,42, 22 ve 32 

pt). Diğer işlemlerden farklı olarak 

SİGARAYA HAYIR – SİGARA 

ÖLÜME DAVETİYEDİR metinlerine 

Inset Emboss ve Drop Shadow efekti 

uygulayınız. 
 

 Resimleri (TIFF) örneğe uygun olarak 

konumlandırınız. Arka kapaktaki resmin 

opaklığını Transparency filtresi ile %80 

olarak ayarlayınız. Ardından tüm 

resimleri aynı anda seçerek Feather 

filtresi ile kenarlarını yumuşatınız.  

 Alttaki logo yerine kendi adınızın baş 

harflerini yazarak istediğiniz şekilde 

düzenleyebilirsiniz. 
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 Page aracıyla sayfanın bir kopyasını 

çıkarınız. Arka plan ve kuşak dışındaki 

materyalleri siliniz. Kuşak rengini 

örnektekine uygun olarak değiştiriniz. 

Metinleri değiştiriniz. 

 

 Resimleri örneğe uygun olarak girin ve 

konumlandırınız. Resimlere toplu olarak 

Feather ve Drop Shadow efekti 

uygulayınız. 

 

 Metin başlıklarını ve başlarında im 

olarak kullanılan küçük resimleri 

yerleştirin hizalamalar için Allign 

paletinden ve kılavuz çizgilerinden 

yararlanınız. Metin başlıkları diğer 

metinlerden farklı olarak mavi ve Bold 

olacaktır.  

 Açıklama metinlerini ayrı kutular 

hâlinde örneğe uygun olarak girin ve 

konumlandırınız (Verdana, 13pt, en alt 

sıradaki metinler Bold). 

 

 Sayfaları dikkatli bir şekilde gözden 

geçirdikten sonra diğer bilgisayarlarda 

aynı fontun bunmaması sorunuyla 

karşılaşmamak için Text / Convert to 

Paths komutuyla metinleri yola 

dönüştürün. Baskıya gönderme (Collect 

For Output) ve Export (Jpeg) işlemi 

yapınız. 

 Convert işlemini metinleri toplu olarak 

seçerek de yapabilirsiniz. 

 

Modülümüzde yaptığınız çalışmalar temel sayfa düzenleme teknikleri konusunda 

deneyim kazandırmaya yöneliktir. Yaptığınız bu çalışmaların tasarım anlamında kusurları 

olabilir. 

 

Sayfa tasarımı modüllerinden kazanacağınız bilgi ve becerilerle bu kusurları daha iyi 

fark edebilecek ve daha düzgün tasarımlar yapabileceksiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

UYGULAMALI TEST 
 

Uygulama faaliyetindeki işlemi yapınız ve çalışmanızı aşağıdaki değerlendirme 

ölçeğine göre değerlendiriniz. 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. İstenilen özelliklerde sayfa açıp Gradient işlemi ile arka planı 

hazırlayabildiniz mi? 

  

2. İstenen ölçülerde kutu açarak renklendirebildiniz mi?   

3. Metinleri istenilen ayarlarda girerek konumlandırabildiniz mi?   

4. Yazıya efekt uygulayabildiniz mi?   

5. Resimleri konumlandırarak efekt uygulayabildiniz mi?   

6. Sayfayı çoğaltıp gereksiz ögeleri silebildiniz mi?   

7. Baskıya gönderme ve Export işlemlerini yapabildiniz mi?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise Modül Değerlendirmeye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Seçtiğiniz bir konu üzerine afiş tasarımı eskiz çalışmasını hazırlayarak bilgisayarda 

resim işleme programında orijinal hâle getiriniz. 

 

Modülü bitirdiniz. Modül sonunda kazanacağınız yeterliği kazanıp kazanmadığınızı 

ölçmek amacıyla alkolün zararlarını tanıtıcı, yukarıda yaptığımız çalışma ile benzer 

özellikler içeren bir broşür hazırlayınız. Yaptığınız çalışmayı aşağıdaki değerlendirme 

ölçütlerine göre değerlendiriniz. 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Sayfa organizasyonunu yaptınız mı?    

2. Genel görünümde bütünlük var mı?   

3. İçerik yeterliliği sağladı mı?   

4. Tasarım unsurlarını dengeli yerleştirdiniz mi?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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