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GRAFİK 
NEDİR?

•Trafik değildir !
•İşletmelerin kar ve zararını gösteren çizelge          
değildir.
•Hastaların ateşini gösteren çizelge değildir.



GRAF demek BASKI demektir.
Grafik; İZ BIRAKMAKTIR, İz bırakarak MESAJ 
vermektir…AKILLARA İZ BIRAKMAKTIR…

• İlk çağ insanları
duvarlara iz 
bırakmışlar…

• Grafik; kağıda bırakılan 
iz ile akıllara iz bırakma 
mesleğidir.

• Grafik; yazılı-çizili-basılı
her şey demektir.



GRAF demek BASKI demektir.
Grafik; yazılı, çizili, basılı her şey demektir.

• Fotograf 
IŞIK-BASKI 
demektir



•Fonograf SES-BASKI      
demektir 
Bu cihaz günümüzde 
kasetçalarların ve 
CD çalarların temelini 
oluşturmuştur.

GRAF demek BASKI demektir.

Grafik; yazılı, çizili, basılı her şey demektir.



GRAF demek BASKI demektir.

Grafik; yazılı, çizili, basılı her şey demektir.

•Tipograf 
HARF-BASKI
YAZI-BASKI 
demektir

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/Caslon-schriftmusterblatt.jpeg


GRAF demek BASKI demektir.

Grafik; yazılı, çizili, basılı her şey demektir.

•Serigraf 
ELEK-BASKI
demektir



GRAF demek BASKI demektir.
Grafik; yazılı, çizili, basılı her şey demektir.

• Kinematograf 
HAREKETLİ-BASKI
demektir.
Cinematograph
Sinema demektir.



FOTOGRAF
• Fotograf demek ışığın basılması demek olduğuna 

göre önce IŞIK olmalı.



FOTOGRAF
• Işığın farklı dalga boyları renkleri oluşturur. Mor ötesi ve kızıl ötesini 

göremeyiz. Mor ve kırmızı arasındaki tüm renkleri görebiliriz. Fotograf 
veya baskı teknikleri de bu renklere göre geliştirilmiştir.



KİMYASAL FOTOGRAF

• Eski tip Analog 
Fotoğraf Makineleri Işık 
veya Renkleri önce 
Filme aktarırlardı.

• Film; üzerine jelatin ve 
gümüş bileşikleri 
kaplanmış ve ışık 
görünce kararan şeffaf 
plastik-asetat şeritlerdi.



KİMYASAL FOTOGRAF

•Fazla ışık gören film kararınca 
FİLM YANDI denirdi.

•Film kimyasal sıvılarla 
KARANLIK ODA denilen ışıksız 
ortamlarda banyo edilerek baskı
işlemine hazırlanırdı.

•Bu filmlerden fotoğraf kağıdına 
baskı alınırken yine kimyasal 
sıvılar ve banyo yöntemi 
kullanılırdı.



KİMYASAL FOTOGRAF

•Hastanelerde kullanılan Röntgen 
filmi de buna benzer gümüşün 
kararması prensibine uygun sıvılarla 
banyo edilmektedir.

Buraya kadar olan Fotoğraf; 
KİMYASAL FOTOĞRAF olup        
günümüzde artık
DİJİTAL FOTOĞRAF 
yaygın olarak kullanılmaktadır.



DİJİTAL FOTOGRAF

•Yeni teknolojiye sahip dijital        
Fotoğraf Makinelerinde film 
yoktur, görüntü dijital pikseller 
halinde elektronik belleğe 
yüklenir.

•Çekilen fotoğrafı anında görmek 
mümkündür.



GRAFİKER, FOTOĞRAFI İYİ
BİLMELİDİR!!!!

• Grafiker yazı, çizgi, baskı
işleriyle uğraşan görsel sanatçı
ve tasarımcıdır.

• İçinde graf ve baskı kelimesi 
geçen her şey genellikle onun 
meslek alanı içine girer.

• Meslek hayatı boyunca her gün 
sayısız fotoğraf görecek, 
inceleyecek ve kullanacaktır.

• Grafiker fotoğrafçı değildir ama 
bir fotoğrafçı kadar 

iyi fotoğraf çekebilmelidir.



GRAFİKER, FOTOĞRAFI İYİ
BİLMELİDİR!!!!

• Grafiker genellikle çoğu 
tasarımlarında fotoğraf 
kullanmak zorundadır.

• Fotoğrafı iyi bilirse 
fotoğrafçıyı iyi yönlendirir.

• Fotoğrafı iyi bilirse arşivden 
en uygun fotoğrafı daha 
kolay belirleyebilir.

• Fotoğrafçının ve 
Fotoğraf Arşivi’nin 
olmadığı zamanlarda 
kendisi fotoğraf çekebilir.



GRAFİKER, FOTOĞRAFI İYİ
BİLMELİDİR!!!!

• Grafiker yanlış ve 
hatalı çekilmiş resmi 
düzeltebilmelidir.

• Grafiker yanlış fon 
kullanılmış, yanlış
kompozisyon 
yapılmış, yanlış renk 
uyumu olan fotoğrafı
çekilmeden 
düzeltmelidir.

• Yandaki fotoğrafın 
üstteki hali yanlış, 
alttaki ise düzeltilmiş
halidir.



GRAFİKER YAZI’YI İYİ
BİLMELİDİR!!!

• Eski deyimle yazı
HAT sanatıdır.

• Eskinin HATTAT’I 
bu günün 
GRAFİKERİ’DİR.

• Eskiden Hattat 
nasıl güzel yazı
yazıyorsa, bu gün 
Grafiker de güzel 
logo ve amblem 
yapabilmeli, 
Tipografiyi çok iyi 
bilmelidir..



GRAFİKER BASKI’YI İYİ
BİLMELİDİR!!!

• Basım veya baskı
kelimesi İngilizce’de 
PRINT demektir. (Yazıcı
anlamında Printer 
buradan gelir) 



GRAFİKER BASKI’YI İYİ
BİLMELİDİR!!!

• Almancada 
DRUCK 
demektir. 

(Tifdruk kelimesi 
de buradan 
gelir)



GRAFİKER BASKI’YI İYİ
BİLMELİDİR!!!

• Tipografi Yazı Baskısı, 
Harf Baskısı demektir.

• Grafiker baskı
tekniklerini 
ve matbaayı iyi 
bilmelidir. 



KAÇ ÇEŞİT BASKI VARDIR?

Buna en basit örnek 
çocukların patates baskısıdır.

• TÜMSEK BASKI veya 
YÜKSEK BASKI

Buna Tipo baskı denir, 
eski baskı yöntemidir.

Klişe adı verilen metal
tümsek kalıplar kullanılır. 

Boya veya mürekkep 
yüksek yerlere sürülerek 
kağıda aktarılır, çukur 
yerlere boya ve kağıt 
temas etmez. 



KAÇ ÇEŞİT BASKI VARDIR?

Tipo baskının lastik klişeler ile yapılan bir çeşidi vardır. 
Bunda da boya lastik klişenin tümsek yerlerine sürülür 
ve basılacak yüzeye izi çıkar.

Firmaların faturalara bastıkları lastik mühür bunlardandır.

•TÜMSEK BASKI 
veya YÜKSEK 
BASKI



KAÇ ÇEŞİT BASKI VARDIR?

Naylon poşet ve karton 
kutulara yapılan 
ambalaj baskıları da 
bu türdendir. 

Lastik klişe kullanıldığı
için İngilizce’de 
Flexible (esnek) 
kelimesinden türemiş
FİLEKSO baskı denir.

•TÜMSEK BASKI 
veya YÜKSEK 
BASKI



KAÇ ÇEŞİT BASKI VARDIR?

Eski Gravür baskının şimdiki 
modern halidir.

• ÇUKUR BASKI 
veya ALÇAK 
BASKI

Buna Almanca 
Tifdruk baskı
denir…

İngilizce veya 
Fransızca Gravür 
demektir. 



KAÇ ÇEŞİT BASKI VARDIR?

• ÇUKUR BASKI 
veya ALÇAK 
BASKI

Çok eskiden metalin oyulup, 
çukurların içine mürekkep 
doldurularak ve tümsek yerlerin 
silinerek mürekkepten temizlenmesi 
suretiyle  kağıdın üzerine kuvvetle 
pres edilmesiyle yapılırdı. 



KAÇ ÇEŞİT BASKI VARDIR?

• ÇUKUR BASKI 
veya ALÇAK 
BASKI

Eski İstanbul manzaralarını konu 
edinen tarihi gravürler bu teknikle 
yapılmıştır. Bakır gibi kolay 
oyulan metal plakalar tercih 
edilirdi.



KAÇ ÇEŞİT BASKI VARDIR?

• ÇUKUR BASKI 
veya ALÇAK 
BASKI

• Günümüzdeki tifdruk matbaaları
tabaka kağıt yerine rulo ve 
bobin kağıt kullanmakta, ilk 
birinci baskı ile yüz bininci baskı
arasında renk ve ton farkı
olmadığı için para ve banknot 
basımında tercih edilmektedir. 

• Kağıttan başka  plastik, naylon 
ve ince metal üzerine çok 
başarılı sonuçlar vermektedir.

• Zeytinyağı teneke ambalajları, 
kutu kola ambalajları üzerindeki 
baskılar gibi.



KAÇ ÇEŞİT BASKI VARDIR?

• DÜZ BASKI 
veya OFSET 
BASKI

• Kökeni Litography denilen taş
baskıya dayanır. (Litosfer taş
küre demektir)

• Kalıp üzerinde çukurluk veya 
tümseklik olmadan suyun yağı
itme prensibine göre çalışır.



KAÇ ÇEŞİT BASKI VARDIR?

• DÜZ BASKI 
veya OFSET 
BASKI

• Görüntü, ışığa duyarlı alüminyum plaka olan kalıplar 
üzerinden tümseklik veya çukurluk olmadan merdanelere 
aktarılır.

• Merdaneden kağıda geçer.



KAÇ ÇEŞİT BASKI VARDIR?

• Günümüzde en çok kullanılan 
baskı şeklidir.

• Tek renkli ve çift renkli baskı
yapan modelleri olduğu gibi 
renkli printer gibi bütün renkleri 
aynı anda basan 4 renkli ve 6 

• DÜZ BASKI veya 
OFSET BASKI

renkli tipleri bulunur.



KAÇ ÇEŞİT BASKI VARDIR?

ELEK BASKI veya 
SERİGRAF BASKI

İngilizcesi screen printing 
demektir.İpekli ve gözenekli bir 
kumaşın boş bir çerçeve içine 
gergef gibi iyice gerdirilerek bir kalıp 
elde edilmesi temeline dayanır. 

Bu kumaşın boya geçmemesi 
gereken yerleri film veya kimyasal 
tekniklerle kapatılır. Boya geçmesi 
gereken yerler boş bırakılır. 

Kumaşın altında kağıt veya 
plastik, cam vs. malzemeden 
yapılmış basılacak ürün vardır.



KAÇ ÇEŞİT BASKI VARDIR?

ELEK BASKI veya 
SERİGRAF BASKI

Rakle denilen cam silicisine benzeyen 
kauçuk bir aletle cam siler gibi koyu 
kıvamlı boya kumaşın üzerine bastırılıp 
sürüklenir. 

Delikli yerlerden alttaki basılacak 
yüzeyin üzerine geçen boya elek 
baskının adına uygun olarak 
gözeneklerden  geçerek baskı işlemini 
gerçekleştirmiş olur.

Basılan plakalar veya ürünler tel raflar 
içine konularak kurumaya bırakılır . 
Diğer renkler ilk baskı kuruduktan 
sonra basılır.



KAÇ ÇEŞİT BASKI VARDIR?

•DIGITAL BASKI veya       
INK JET (mürekkep   
püskürtme) BASKI

Daha çok bilgisayara bağlı Türkçe 
adıyla Yazıcı, İngilizce adıyla Printer 
dediğimiz kartuşun kağıt üzerinde 
gezerek yaptığı baskı türüdür.

Kartuş denilen mürekkep veya toner 
deposundaki boya kağıdın renk veya 
resim olması gereken yerlerine 
püskürtülür.

BU printerların A4 ve A3 ölçülerinde 
orta kalite baskı yapanları olanları
ofis ve bürolarda günlük işlerde 
kullanılmaktadır.



KAÇ ÇEŞİT BASKI VARDIR?

•DIGITAL BASKI veya       
INK JET (mürekkep   
püskürtme) BASKI

Fotoğraf kalitesinde A4 ve A3 baskı
yapanları fotoğraf stüdyolarında ve 
grafik tasarım atölyelerinde 
kullanılmaktadır.

2 metre eninde 100 metre 
uzunluğunda plastik branda üzerine 
baskı yapabilenleri de sokak ve 
duvar reklamları için 
kullanılmaktadır. 

Bunları tabelacı veya
açık hava (outdoor) reklamcıları
kullanmaktadır.



GRAFİKER KÜLTÜRLÜ
OLMALIDIR!!!!

• KÜLTÜR 
NEDİR? 
Kültür İngilizcede 
Agriculture denilen Türkçe 
karşılığı Tarım demek olan 
toprağı ekme biçme 
anlamına gelen kelimeden 
türemiştir. 

Toplamakla ve avlanmakla 
yetinmeyen, meyve sebze 
topladığı toprağı ekip, biçip 
tekrar toplayan insanlar…



GRAFİKER KÜLTÜRLÜ
OLMALIDIR!!!!

• KÜLTÜR 
NEDİR?
Avladığı hayvanlar 
azalınca onları besleyip 
çoğaltıp üreten ve 
tükettiklerini tekrar üreten 
insanlar…
Doğaya karşı güçlü olan, 
tabiata hükmeden bilgili 
insanlar… AGRICULTURE 
insanları…



GRAFİKER KÜLTÜRLÜ
OLMALIDIR!!!!

• KÜLTÜR NEDİR?
AGRICULTURE kelimesi çiftçilik ve tarım 
kelimesinden doğmuş olmasına karşın, 
yüzyıllardır culture kelimesi ile bilgili, 
donanımlı, uygar ve medeni anlamlarını
içermektedir.

Kültür ve uygarlık birlikte anılmaktadır.

Zaten toplumların kültürü ve uygarlığı
derken de toplumların bilgi ve beceri 
düzeylerini, doğaya ve insanlığa 
getirdikleri yenilikleri, sanat zevklerini ve 
teknolojik seviyelerini anlıyoruz.



GRAFİKER KÜLTÜRLÜ
OLMALIDIR!!!!

• ATATÜRK’E GÖRE KÜLTÜR NEDİR? 

Atatürk demiş ki;
“Kültür, okumak, 
anlamak, görebilmek, 
görebildiğinden anlam 
çıkarmak, ders almak, 
düşünmek ve zekayı
geliştirmektir.”

“Türkiye 
Cumhuriyeti’nin temeli 
kültürdür.”



GRAFİKER KÜLTÜRLÜ
OLMALIDIR!!!!

•Grafiker bir çok ürünün reklamını
yapacaktır. Reklam yapacağı ürün 
hakkında önceden fikir sahibi 
olursa işini daha kolay yapar.

•Karşısına bir çok yönetici ve iş
adamı çıkacaktır. Onlarla sağlıklı
temas kurabilmek için her konuda 
bilgi  ve kültür sahibi olursa 
kendini ezdirmez.

ÇÜNKÜ; 



GRAFİKER ve İŞ HAYATI

GRAFİKERLER;
• Reklam Ajanslarında
• Grafik Tasarım Bürolarında
• Matbaalarda
• Serigrafçı veya Etiketçilerde
• Film ve Renk ayrımı atölyelerinde
• Kendi içinde reklam ve tasarım 

departmanı bulunan şirketlerde
• Web sayfası yapan şirketlerde
• Kendi başına bağımsız olarak 

çalışabilirler.



GRAFİKER ve İŞ HAYATI

REKLAM AJANSLARINDA
• Kreatif direktör veya sanat 

yönetmenlerin (art director) yönetimi 
altında,

• Daha kıdemli, daha eski, daha 
tecrübeli grafikerin yönetimi altında,

• Müşteri temsilcisinin istekleri 
doğrultusunda 

• Direkt olarak patronun yönetimi altında
• Bu kişiler olmadığı zaman bazen 

direkt müşteri ile muhatap olarak 
müşterinin istekleri doğrultusunda 
çalışmak durumundadırlar



GRAFİKER ve İŞ HAYATI

REKLAM 
AJANSLARI

• BÜYÜK AJANSLAR;
Yabancı ortaklı, uluslar 
arası büyük ajansların 
personeli 50-60 kişidir, 
fabrika gibi çalışırlar. 
Kuralları profesyonel 
uzman yöneticiler ve 
müdürler belirler. Patronu 
görmezsiniz. Burada 
grafiker yabancı dil bilirse 
çabuk yükselir. 

• Bu ajanslarda tasarım 
ücretleri çok yüksektir, 
büyük bankalar ve 
holdingler bu ajansların 
müşterisidir.



GRAFİKER ve İŞ HAYATI

•ORTA BOY AJANSLAR; Daha küçük 
ajanslar genellikle 10-15 kişiden oluşur, 
burada bir grafiker genellikle 2 grafikerin 
bazen müşteri temsilcilerinin işini yapar, 
kuralları genellikle patron belirler. Bu 
ajanslarda iyi tasarım yapan ve 
bilgisayarı hızlı kullanan grafiker yükselir. 

•Bu ajansların müşterileri holdingler 
olmasa bile 20 ile 100 kişi çalıştıran  
büyük şirketlerdir.

REKLAM 
AJANSLARI



GRAFİKER ve İŞ HAYATI

REKLAM 
AJANSLARI
KÜÇÜK (BUTİK) AJANSLAR;
3 ile 5 kişiden oluşur. Aslında 
bunlar grafik tasarım 
bürolarıdır. 

Burada grafiker, grafikerliğin 
yanı sıra  sekreterlik hatta 
çaycılık veya ofis boyluk  
yapmak zorunda kalabilir. 

Geleneksel abi, abla anlayışı ile 
işler yürür. Burada da çalışkan 
olup, evine geç giden grafiker 
patronun gözüne girer.

Bunların ideal olanında grafik kadrosu bir 
usta diğeri acemi 2 grafikerden oluşur.(Biri 
tasarımcı grafiker, diğeri yardımcı
grafiker)…

Bu ajanslar staj yapmak ve mesleği 
öğrenmek için ideal yerlerdir, usta çırak 
ilişkisinin faydaları buralarda görülür.



GRAFİKER ve İŞ HAYATI

MATBAALAR
• GRAFİK TASARIM Y A P M A Y A N   BÜYÜK ve 

ÜNLÜ MATBAALAR; Matbaalarda aslında grafik 
tasarım yapılmaması gerekir.Matbaa sadece 
reklam ajansından veya tasarımcıdan gelen 
tasarımı basmaktan para kazanmalıdır.

• Böyle ciddi ve prensip sahibi olan matbaalar, grafik 
tasarım ile meşgul olmayıp sadece baskıdan para 
kazanmaktadırlar. 

• Grafik tasarım yapmayan matbaalarda bile grafiker 
bulunmaktadır. Bu grafikerler genellikle grafik 
okullarında okumamış ama matbaa ve baskı
tekniklerini çok iyi bilen sanat yönü değil teknik 
yönü kuvvetli bilgisayar operatörleridir.

• Bunlar reklamcı veya tasarımcıdan gelmiş baskı
tekniğine uymayan tasarımları veya baskıya 
yollarken gözden kaçırılmış olan hataları son anda 
baskı öncesi düzeltmeye yarayan çok faydalı
elemanlardır.



GRAFİKER ve İŞ HAYATI

MATBAALAR

Bunlar reklam ajansının daha önce yaptığı bir afişin daha 
küçük bir benzeri veya kopyası olabilir. Eldeki örnek bir katalogun benzeri veya 
uyarlaması olabilir. Bunlar için yaratıcılık gerekmez. Müşteri bunun için ajansa 
yüklü bir tasarım parası ödemek istemeyebilir.Ama bir amblem ve logonun sıfırdan 
yaratılması istenirse bu ajansın işidir ve matbaanın yöneticileri müşterilerine 
ajansa gitmelerini tavsiye edebilir. Burada meslek ahlakı çok önemlidir.

Bu matbaaların kendi içlerinde 2 -3 kişilik grafik 
kadrosu vardır.içlerinden biri daha kıdemli ve 
tecrübelidir. Diğerleri hem meslek öğrenir hem de 
tecrübeli grafikere yardım eder.

GRAFİK TASARIM  Y A P A N BÜYÜK ve 
ÜNLÜ MATBAALAR;

Bir taraftan dışardan basılmak üzere gelen 
tasarımlardaki gözden kaçmış hataları düzeltirler, bir taraftan da reklam ajansı ile 
çalışma gerektirmeyen grafik işleri yaparlar.



GRAFİKER ve İŞ HAYATI

MATBAALAR
• GRAFİK TASARIM  Y A P A N   ORTA 

ve KÜÇÜK MATBAALAR; Bu 
matbaaların kendi içlerinde 1 kişiden 7-8 
kişiye kadar grafik kadrosu vardır.

• Bu grafikerler genellikle grafik okullarında 
okumamış, grafikerlikte çok para var diye 
bilgisayar kullanmasını öğrenmiş veya 
öğrenme sürecinde olan kişilerdir.

• Bunlar grafiker adı altında asgari ücrete 
veya onun biraz üzerindeki ücretlerle 
çalışmayı razı olmuş, aslında duvarcı, 
elektrikçi, pazarlamacı vs. gibi grafik 
tasarımla ilgisi olmayan mesleklerden gelmiş
veya mesleksiz kişilerdir.



GRAFİKER ve İŞ HAYATI

MATBAALAR
• GRAFİK TASARIM  Y A P A N   

ORTA ve KÜÇÜK 
MATBAALAR; Grafikerlikte çok 
para var diye gelmişler bilgisayar 
karşısına geçmişlerdir.

• Bilgisayar karşısında, rahat büro 
ortamında, grafikerliğin ayrıcalığını
yaşamak için çok basit ve kolay 
öğrenilir bir meslek sandıkları
grafikerliği tercih etmişlerdir. 

• Perspektif, anatomi,renk, 
kompozisyon, tipografi vs. bilmezler.

• Sadece bilgisayarı çok hızlı
kullanmaları onlara para kazandırır..



GRAFİKER ve İŞ HAYATI

MATBAALAR
• GRAFİK TASARIM  Y A P A N ORTA 

ve KÜÇÜK MATBAALAR; Aslında 
bunlar Macintosh veya PC 
operatörleridir, tasarımın T’sinden 
anlamazlar, ancak göz aşinalığı ve el 
yordamıyla ve çoğunlukla da taklit ve 
kopya tasarımlar yaparlar. 

• Bunlar tasarım gözetmeksizin 
bilgisayarı çok hızlı kullandıkları için 
matbaa makinesine de çok hızlı iş
yetiştirir ve matbaa patronuna çok 
kazandırırlar.

• İşte bunları grafiker diye çalıştırıp 
onlara grafik tasarım adı altında acayip 
şeyler yaptıran matbaalar ne yazık ki 
vardır. 



GRAFİKER ve İŞ HAYATI

MATBAALAR
• GRAFİK TASARIM  Y A P A N ORTA ve 

KÜÇÜK MATBAALAR; Bu matbaalar grafik 
sanatının yozlaşmasına neden oldukları gibi, 
bu konuda eğitim almış ve grafik tasarımcı
olmuş kişilerin de haklarını yemekte, 
mesleklerini ucuzlatmaktadır. Onların işsiz 
kalmasına neden olmakta, orta ve küçük boy 
reklam ajanslarının da kazançlarına göz 
dikmektedir

• Reklamcıların ve grafikerlerin kazançlarıyla 
oynamalarının sebebi kendilerinin para 
kazanabilmeleri içindir. Onların baskı
makinelerine iş gelmesi için grafik tasarım 
olmalıdır. Tasarım olmadan matbaa boş
kağıda bir şey basamayacağına göre, 
müşterileri kandırarak “benim makinamda 
basarsak grafik tasarım ücreti ödemezsin”
deyip, ancak grafik tasarım sayesinde basım 
işleri alabilmektedirler.



GRAFİKER ve İŞ HAYATI

MATBAALAR
• GRAFİK TASARIM  Y A P A N  ORTA 

ve KÜÇÜK MATBAALAR; Bu 
matbaaya gelen müşteriler de bütçesi 
küçük, reklam ajanslarında ve tasarım 
bürolarında tasarım yaptıramayacak 
kısıtlı bütçeye sahip müşterilerdir…

• Bu müşterilerin parası sınırlı olmasa bile 
kültürleri sınırlıdır, tasarımın önemini ve 
ciddiyetini kavramamış kişilerdir.

• Zevk sahibi değillerdir, iyi tasarımla kötü
tasarımı ayırt edecek kültüre sahip 
değillerdir.

• Tasarıma para ödeyecek kadar sanatın 
değerini bilen kimseler değillerdir.

• Açıkgöz matbaacıların işine gelen 
müşteri tipidir.



GRAFİKER’İ İŞ HAYATINDA 
RAHATSIZ EDECEK ŞEYLER

• Eğitim görmemiş kendini grafiker sayan 
bilgisayar operatörleri.

• Tasarımdan anlamayan reklam ajansı
patronları.

• Tasarımdan anlamayan müşteriler.
• Müşterinin her dediğini kabul eden, grafikeri köle 

gibi kullanan müşteri temsilcileri.
• Ne istediğini bilmeyen ama güzel tasarımları bile 

beğenmeyen kaprisli müşteriler.
• Bilgisayar kullanmayı bilse, kendisinin bile 

tasarım yapacağına inanan kendisini tasarımcı
sanan müşteriler.

• Hiçbir mesleği olmamış, sadece patronun yakını
olan her işe karışan yönetici bozuntuları.



GRAFİKER’İ İŞ HAYATINDA 
RAHATSIZ EDECEK ŞEYLER

• Grafiker arayan firmaların ne 
istediklerini bilmeden ilan vermeleri

• Grafiker arayan firmaların 2-3 kişinin 
işini tek bir kişiye yaptırmak isteme 
kurnazlıkları

• Tasarımcı grafiker, yaratıcı grafiker ve 
grafiker gibi kavramların netleşmemiş
olması.

• Esnek çalışma saatlerine uyum adı
altında normal çalışma saati dışında 
çalışmanın normal sayılması, buna 
fazla mesai ücreti ödenmemesi.

• Grafikerin sanat ve estetik tasarımcısı
olmasının ötesinde bilgisayar işçisi 
gibi görülmesi.



GRAFİKER’İ TATMİN ve MEMNUN 
EDECEK ŞEYLER

• Grafik Sanatı fotoğraf, resim, 
edebiyat gibi sanatlarla iç
içedir ve matbaa, bilgisayar, 
internet ve modern 
teknolojinin de bir parçasıdır.

• Bu yönüyle estetik ve 
teknolojik bir sanattır. 
Aranılan ve herkes 
tarafından taklit edilmeye 
çalışılan bir meslektir. 

• Tasarım bilmeyen sahte 
grafikerlerin arasında kendini 
kanıtlamış bir grafiker doğru 
yerde doğru kişilerle birlikte 
olursa çok iyi para 
kazanabilir.



GRAFİKER’İ TATMİN ve MEMNUN 
EDECEK ŞEYLER

• Grafik Sanatı her şeyden önce Güzel 
Sanatların bir parçasıdır. Ve kuşkusuz 
grafiker bir güzel sanatlar sanatçısıdır.

• Güzel Sanatlar insana güzel duygular ve 
alışkanlıklar verir, farklı düşünme ve farklı
hissetmenin kapılarını açar.

• Güzel Sanatlar İngilizce’de Fine Arts 
demektir, ince sanat, ince zevklerin 
sanatı demektir.

• Azerbaycan dilinde de Güzel Sanatlara 
İnce Sanat denir.

• İnce sanat incelmiş, kabalıktan arınmış, 
zarif duygular barındırır.

• Kuşkusuz grafiker, bu duyguları geliştiren 
bir mesleğin sahibidir. 



GRAFİKER’İ TATMİN ve MEMNUN 
EDECEK ŞEYLER

• İnce sanat ince zevke sahip 
toplumlarda itibar görür.Bu 
nedenle gelişmiş ülkelerde 
grafikerler iyi bir doktor kadar 
maaş alır. 

• Çok yaygın olmasa da 
Türkiye’de de fikrin değerini 
bilen seçkin ve kültürlü
müşterilere iş yaparak çok iyi 
paralar kazanmak mümkündür.



GRAFİKER’İ TATMİN ve MEMNUN 
EDECEK ŞEYLER

• Sıradan tüccarlar bile broşür bastırır ve web sayfası
yaptırır, her ne kadar bilgisayar operatörleri grafik 
tasarımcıların kazançlarına engel olsalar bile, 
grafikere her zaman ihtiyaç ve  iş vardır, grafiker 
zengin olmasa bile aç kalmaz.

• Bir ailede 2 adet genç ve acemi grafiker bile olsa 
ikisinin toplam kazancı 4 kişilik ailenin kira ve mutfak 
masrafları çıkartır ve ayrıca rahatça geçindirir.

• Grafikerlik ayrıcalıklı, zevkli ve dünyası çok geniş bir 
meslektir.Çocuk kitapları dizaynından web dizaynına, 
kutu ve ambalaj dizaynından gazete ilanı dizaynına 
kadar ufku çok geniş kültürel olarak zengin bir 
sanattır.

• Türkiye’nin kültürel düzeyi ilerledikçe grafikerlik çok 
daha tatminkar hale gelecektir.



İzlediğiniz için teşekkürler…

www.farukcagla.com
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