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DERSİN 
AMACI 

Marka-ürün ilişkisi üzerinden ambalaj tasarımının içinde bulunduğu 
dinamikleri teorik bilgiler ve uygulamalı projelerle öğrenciye aktarımak. 

 
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI ÖĞRETİM 

YÖNTEMLERİ 
ÖLÇME 
YÖNTEMLERİ 

1) Ambalaj tasarlamada temel ilkeleri 
bilir. 

1,5,12 D, I 

2) Ambalaj tasarımı ve kullanıcı 
ilişkisini   kurgulayabilir. 

1,5,12 D, I 

3) Ürüne yönelik hedef kitlenin 
özelliklerini göz önünde 
bulundurarak, beklentilerini 
belirleyebilir. 

1,5,9,12,15 D, I 

4) Ambalaj için kurumsal kimliğini 
yansıtabilecek, rafta benzerlerinin 
içinden öne çıkabilecek   yaratıcı bir 
biçim geliştirir. 

1,5,9,12,15 D, I 

5) Ambalaj ve malzeme ilişkisini 
kurarak uygun malzemeyi seçer. 

1,5,9,12,15 D, I 

6) Tasarladığı ambalaja en uygun baskı 
yöntemini seçer. 

1,5,8,9,12,15 D, I 

7) Tasarladığı ambalajın üç boyutlu 
maketini ve iki boyutlu açılımını 

1,5,8,9,12,15,16 D, I 



yapar. 
 
 
ÖĞRETİM 
YÖNTEMLERİ 

1.Sözel Anlatım, 2.Tartışma, 3.Problem Çözme, 4.Deney, 
5.Örnek Olay, 6.Drama, 7.Buluş Yoluyla, 8. Proje, 9.Bilgisayar 
Destekli, 10.Labaratuvar, 11.Gösterip Yaptırma, 12.Soru-
Cevap, 13.Beyin Fırtınası, 14.Grup Çalışması, 15.Bireysel 
Çalışma, 16.Sunum  

ÖLÇME YÖNTEMLERİ A: Sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev, D: Proje/Tasarım, E: 
Portfolyo, F:Performans Görevi, G: Uygulama , I: Sunum 

 
DERS AKIŞI 
HAFTA KONULAR ÖN HAZIRLIK 

1 

Ambalajın tarihsel süreci. Günümüz sanayi ve 
üretim ilişkileri açısından irdeleme. Ambalaj 
tasarımında klasik ve çağdaş-yenilikçi 
yaklaşımlar ve buna bağlı algı değişimleri süreci. 
Yeni tüketici tipolojisi hakkında 
tespitler.Terminolojik tanım ve terimler ile 
tanışma 

Yok 

2 

Çeşitli boyut ve biçimlerde ambalaj 
örneklemeleri. Karton,cam, metal ve flexsıble 
malzeme özelliklerini tanımak, davranış 
yapılarını kavramak, sınıflandırmak. Satış 
ambalajı, taşıma ambalajı ve depolama ambalajı 
konseptlerini kavrama ve lojistik, saklama ve 
tüketim koşullarını inceleme. 

Yok 

3 

Ambalaj tasarımında yaratıcı unsurları öğrenme. 
Marka değeri, hedef kitle, demografik yapı ve 
maliyet unsurlarını kavramak. Ambalaja 
fonksiyonel ve ergonomik buluşlar konumlama, 
yazı, renk ve görsel efektlerin önemini kavrama. 
Ambalajda ‘Sürdürülebilir Performans’ 
kriterlerini tanıma. 

Yok 

4 

Ambalaj üzerinde bulunması gereken bilgilerin, 
sembollerin, yasal zorunlulukların, kodeks 
izinlerinin ve piktogramların tanınması. Her 
ambalaj için geçerli ortak sorular ve cevapları. 
Değişken koşullar, sektörel dağılımları, geri 
dönüşüm süreçleri ve çevre değerleri açısından 
incelenmesi. Rekabet unsuru olarak ambalaj. 

Yok 

5 Ambalaj üretim teknikleri ve makine parkurlarını Yok 



tanıma, üretim terminolojisini kavrama. Offset, 
flexo, tifdruck ve metal ambalaj yapım 
videolarının izlenmesi. Mücellit işlemleri ve 
diğer proseslerin kavranması. İnjeksiyon, bıçak 
izi ve extrüzyon işlemlerinin incelenmesi. 
Üretim planlaması yapabilme bilincinin 
kazanılması. 

6 

Bir ambalaj tasarımı öncesi brief alabilme ve 
soru oluşturabilmeyi öğrenmek. Müşteri 
beklentileri, pazar payı, piyasa riskleri ve kırmızı 
çizgileri kavramak. Tüketicinin izleme, yönelme 
ve satın alma eğilimlerini analiz etme. Tasarım 
teklifi verebilme. 

Var 

7 Ara Sınav Proje 

8 

Ambalajın pazarlanabilir ve satılabilir 
donanımları. Marka nedir ve marka-ambalaj 
ilişkilerini kavramak. Satın alma sonrası 
ambalajın kullanım sürecindeki serüveni, geri 
bildirimlerin incelenmesi ve iyileştirilmiş 
performansın oluşturma ve modifikasyon. Atölye 
projesi eskizlerinin incelemesi, fikir analizleri ve 
yönlendirme. Proje etaplarını artırmak için 
çalışmaların devam ettirilmesi. İzleme. 

Yok 

9 

Ambalajda proaktivite, tutundurma, 
sitümülasyon ve itici reaksiyonların kavranması. 
Sektörel terimleri geliştirme. ‘Ambalaj 
Psikolojisi’ kavramı ile tanışma. Atölye 
çalışmalarına devam edilmesi, önerileri 
olgunlaştırma ve en iyi çözümün seçilmesi. 
Grafik tanımlara giriş. 

Var 

10 

 Grafik tasarım disiplininin ambalaj tasarımı ile 
bütünleşik unsurlarını kavrama. Logotype, font 
ve görsel ihtiyaçları hazırlayabilme ve 
konumlama. Tekli, çoklu ve dizin 
performanslarını kavrama, redaksiyonlarını 
yapabilme. Atölye projesinde renklendirme 
paftalarına geçilmesi. İzleme. 

Yok 

11 
Ambalajda ‘Veri Madenciliği’ kavramı ile 
tanışma; tüketici, market müdürü, reyon 
sorumlusu, iş veren, lojistik personelleri, 

Yok 



toptancılar ve saha operatörlerinin algıları, 
tecrübeleri, beklentileri ve cevaplarının 
kavranması. Veri harmanlama, raporlama ve 
pratik sonuçlar çıkarabilme bilincini kazanma 
Atölye projesinde renkli paftaların 
tamamlanması, fonksiyon tanımlarının 
netleştirilmesi. 

12 

Atölye projesinde örnekleme-maket yapım 
etabına geçiş. Malzeme üzerinde çalışmalara 
başlanması.Çalışma performanslarının izlenmesi 
ve etabın hızlandırılması. 

Var 

13 

Uluslarası Ambalaj tasarımcılarını, stilleri ve 
örnekleri tanıma. Sınıf içinde Türkiye ve 
Dünya’da yer alan yarışma, seminer, bianel vb 
konularda teşvik, örnekleri izleme ve fikir 
paylaşımlarına dönük diyalog .Atölye projesinde 
maketin son etabına geçiş ve 
tamamlama.Fotoğraflama. Dönem bilgilerini 
gözden geçirme. Eksiklerin tamamlanması ve 
bilgilendirme. Projelerin Teslimi. 

Var 

14 Projelerin Teslimi. Proje 

15 Projelerin Teslimi. Proje 

16 Projelerin değerlendirilmesi. Proje 

 
DOKÜMAN PAYLAŞIMI 
 
 
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

NO PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI 
KATKI DÜZEYİ 

1 2 3 4 5 
1 Eğitim aldıkları konuyla ilgili sektörde başarılı olabilecek bilgi 

ve donanıma sahip olmak.    X  

2 Grafik tasarımcı olarak yetiştirilen öğrenciler, reklam ve grafik 
ajanslarında, matbaalarda, fotoğraf stüdyolarında ve ayrıca büyük 
kuruluşların kurumsal iletişim bölümlerinde istihdam edilecek ve 
aranan tasarım elemanları olarak çalışacak biçimde 
yetiştirileceklerdir. 

   X  

3 Değişen ve gelişen toplum dinamiklerine uygun olarak Grafik 
Tasarım Programı sürekli yenilenme ve çağdaş olanı yakalamak 
hedefindedir. 

    X 

4 Grafik Tasarım Programı'nın hedefleri, temel sanat kavramları ve     X 



grafik tasarımlarında bu kavramların uygulama ve sentezlerini, 
çeşitli grafik tasarım problemlerinin çözümüne yönelik 
çalışmalarını da kapsamaktadır. Derslerde hem teorik hem de 
uygulamalı konular ele alınacaktır. 

5 Eğitimin her aşamasında bilim, teknoloji ve sanatsal değerler 
doğrultusunda özgünlük, anlatım gücü, bilimsel metodun 
uygulanması, çözümleme ve malzeme kullanabilme becerisi 
doğrultusunda eğitim verilecektir. 

 

    X 

6 Çağın gereksinimlerine göre kendini yenileyen, üreten, üretim 
sürecinin içinde yer alan, bunun yanında akademik çalışmalar 
yapan bir programdır. 

   X  

7 Grafik alanında eğitim görmüş öğretim elemanları, program 
öğrencileri ile yüksekokulumuzun grafik çalışmalarını 
yürütmekte, üniversitemiz grafik çalışmalarına gerek 
danışmanlık gerekse öğrencileri ile tasarımlar üreterek katkıda 
bulunmaktadırlar. 

    X 

8 Teknik kavramları irdeleyerek tasarım olgusunu sorgulayan ve 
düşünerek tasarlama eylemini yaşam biçimi haline dönüştüren 
öğrenciler yetiştirmek. 

   X  

9 Grafik tasarımı ilkelerine uygun tasarım ürünleri üretebilecek.    X  
10 Atatürk İlkeleri ve inkılâp tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. 

 
X     

11 Alanında bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel 
Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izlemek ve 
meslektaşları ile iletişim kurmak. 

 

X     

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı 
temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim 
teknolojilerini kullanmak. 

 

X     

13 Türkçenin yapısı ve temel dil bilgisi özelliklerini kavrayarak 
okuduğu metinleri gerektiği gibi anlar ve söz varlığının 
zenginleşmesiyle, yazılı ve sözlü ifade aracı olarak Türkçeyi 
doğru konuşup yazabilme yeteneği kazanır. 

X     

 
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI KATKI YÜZDESİ 
1.Ara Sınav 100 
2.Ara Sınav - 
Proje - 



Ödev - 
Sunum - 
Uygulama/Laboratuvar - 
Derse Katılım - 
Stüdyo Kritiği - 

TOPLAM 100 
Yıl içinin Başarıya Oranı 40 
Finalin Başarıya Oranı 60 

TOPLAM 100 
 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU 
ETKİNLİK SAYISI SÜRESİ 

(SAAT) 

TOPLAM 
İŞ YÜKÜ 

SAAT 
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam 
ders saati 16 3 48 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, 
pekiştirme) 16 3 48 

1.Ara Sınav (Hazırlık süresi dahil) 1 10 10 
2.Ara Sınav(Hazırlık süresi dahil)    
Ödev(Hazırlık ve varsa sunum süresi dahil)    
Proje (Hazırlık ve varsa sunum süresi dahil)    
Rapor (Hazırlık ve varsa sunum süresi dahil)    
Sunum (Hazırlık süresi dahil)    
Final(Hazırlık süresi dahil) 1 14 14 
Toplam İş Yükü   120 
Toplam İş Yükü / 30 s   120/30 
Dersin AKTS Kredisi   4 
 


