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Dersin Amacı 
 
 

 Özellikle Görsel İletişim Tasarımı alanında kullanılan görsel yapıların analiz edilmesine yönelik kuramsal 
çalışmalar ve uygulamalarla ilgili bilgi edinmek. Görsel çözümleme yöntemlerinden biri olan 
Göstergebilimin oluşumu, bilimsel temelleri, ana kavramları ve uygulama alanlarını incelemek. 
Göstergebilim temel kuram, terminoloji ve kavramları; göstergebilimsel çözümleme yöntemleri; 
anlam üretme ve anlam yaratma sırasında göstergebilimin etki alanlarının incelenmesi; grafik 
tasarım, görsel iletişim tasarımı alanında uygulamalar aracılığı ile mesaj okuma, mesaj oluşturma, 
mesaj değiştirmenin öğrenilmesi; göstergebilimsel çözümleme yapılabilmesi. Bu bilimsel yaklaşıma 
ilişkin kuramsal temelin verilmesi, yapılmış uygulamaların paylaşılması ve öğrencilere uygulamaların 
yaptırılması. 

 
Dersin Öğrenme Çıktıları 
 
 
 

 
 

1. Göstergebilimin temel değerleri ve kavramlarını öğrenme, kuramsal çalışmaların öğrenilmesi 
2. Görsel çözümleme yöntemelerini öğrenme, (kuramsal ve uygulama örnekleri) 

3. Göstergelerin analiz edilebilmesi 
4. Analiz edilen görsellerin sistematik değerlendirmesi – yöntemsel araştırma ve inceleme 
5. Edinilen bilgilerin farklı görsel alanlar üzerinde incelenebilmesi ve yorumlanabilmesi 

Ders Kitabı 
(Textbook) 

Dilbilime Giriş (Zeynel Kıran), Göstergebilime Giriş (Fatma Erkman), Görme Biçimleri (John Berger), 
Dilbilimin temel Ülke ve Kavramları (Berke Vardar), Yapısalcılık (Tahsin Yücel), Söylemlerin İçinden 
(Tahsin Yücel), Anlambilim / Pierre Guiraud (Berke Vardar), Göstergebilim A B C’si (Mehmet Fırat ), 
Çağdaş Söylenler (Roland Barthes), Göstergeler İmparatorluğu (Roland Barthes), Açık Yapıt 
(Umberto Eco), Göstergebilim Uygulamaları (Prof. Dr. İlhami Sığırcı), XX. Yüzyılda Dilbilim ve 
Göstergebilim Kuramları (Mehmet Fırat) 

 
HAFTALIK KONULAR 

 
Hafta    Konular 

1 Modern bir disiplin olan yapısal dilbilimin meydana çıkışı, temel yaklaşımı, yöntemi, gösterge, iletişim olgusu ilişkisi. Temel  

kavramlar, değerler. 1 

2 Dilbilimin bir dalı olarak göstergebilimin oluşumu, gösterge türleri, göstergelerin toplumsal yaşamda işleyiş biçimi. F.de 

Saussure’un öğretisi üzerine bilgilendirme. U.Eco’nun gösterge tanımı, Roland Barthes’ın yaklaşımı, A.J.Greimas’ın 

göstergebilimsel modelinin (Paris Okulu-Ecole de Paris) tanıtılması.  1-2 

3 Göstergenini yapısı: gösteren / gösterilen ilişkisi, gösterge / dizge ilişkisi; kod yapı, değer, dilsel bağlantı gibi temel 

kavramların açıklanması, örnekler üzerinde inceleme ve irdeleme. Tartışma konusu: Toplumda karşılaşılan kültürel 

göstergelerin saptanması, gösterge dizgelerinin belirlenmesi; derlenen bilgilerin sınıf ortamında incelenmesi. (söz, jest, görsel) 

(1-2-3) 

4 İletişim olgusu ve bileşenleri: Konuşucu/Alıcı/İleti/Kod/Kanal/Gönderge; dilsel iletişimde anlam olgusunun açıklanması. Görsel 

örnekler üzerinde açıklama, irdeleme.  (1-2-3) 

5 Anlam olgusunu ele alan disiplinlere (anlambilim/sözlükbilim, göstergebilim) ilişkin bilgilendirme.  (2-3) 

6 Bir metin/söylemde (resim, grafik, fotoğraf, reklam, afiş, dijital görsel) anlamın oluşum koşulları, anlamın üretiliş süreci ve 

anlamsal birimlerin açıklanması.  Uygulamalı örnekler üzerinde açıklama, irdeleme. (2-3-4) 

7 Bir metin/söylemde (resim, grafik, fotoğraf, reklam, afiş, dijital görsel) anlamın oluşum koşulları, anlamın üretiliş süreci ve 

anlamsal birimlerin açıklanması.  Uygulamalı örnekler üzerinde açıklama, irdeleme. Farklı disiplinlerden örnek uygulamalar 

üzerine bilgilendirme. (2-3-4) 

8 Bilimsel bir yaklaşım olarak göstergebilimsel çözümleme: Modeller ve yaklaşımlar hakkında bilgilendirme. (2-3-4) 

9 Yöntemli okumalar: Görsel yapılarda anlam olgusu üzerine gözlemler, uygulamalı çalışmalar. (2-3-4-5) 

10 Ara Sınav – Araştırma ve inceleme Ödevi  (1-2-3) 

11 Görsel metinlerde anlam olgusu üzerine gözlemler. (1-2-3-4) 



12 Göstergeleştirme ve görsel söylemde anlamın üreme süreci üzerine bilgilenme. (3-4-5) 

13 Göstergebilimsel yapıtların incelenmesi:  Öğrenci ortak çalışması (sunum) (3-4-5) 

14 Göstergebilimsel yapıtların incelenmesi: Öğrenci ortak çalışması (sunum) (1-2-3-4-5) 

 

DERSİN DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

 

 

Dersin Not Sistemi Not sistemi ile İlgili Açıklamalar 

Ara Sınav I  
 
 
% 

40 Bu derste başarılı sayılmak için:    
1- Öğrencinin dersin % 70’ine devam etmiş olması gerekmektedir.  
2- Başarı notu Ara sınav ve Final Sınavı’nın toplamının ortalamasından oluşur. Ara sınav 

1 olarak 10. Hafta yapılır. Ara sınav başarı notuna %40 olarak etki eder. Final 
sınavının başarı notuna katkı oranı %60 tır.   

Ara Sınav II - 

Ödev I  

Ödev II  

Devam 70 

Final 60 

Toplam  %100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


