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1. Canva nedir? Canva nasıl kullanılır? 

Canva ücretsiz bir web tabanlı tasarım uygulamasıdır. Canva; infografik, poster, 

sosyal medya gönderileri, sunum, davetiye, kart ve reklam gönderileri gibi daha 

birçok şeyi profesyonel bir şekilde hazırlamanıza yardımcı olmaktadır. 

İçerisinde yüzlerce tasarım bulunmaktadır. Pek çok farklı tasarım seçeneği 

sunduğundan dolayı farklı tasarımlar ortaya çıkarabilmeniz mümkündür. Canva’nın 

en önemli özelliği ise sürükle bırak tasarım ara yüzüne sahip olmasıdır. Bu özelliği 

ile tasarımdan çok fazla anlamayan kişiler bile Canva sayesinde harika tasarımlar 

ortaya çıkarabilir. Canva’da tasarım yaparken tasarım süreci sizi zorlamayacaktır. 

Canva uygulamasında hazır temalar sayesinde istediğiniz tasarımları 

oluşturabilirsiniz. Uygulama ücretsizdir. Video, çeşitli dosya türlerinde kaydedilebilir, ses 

doğrudan bir kaynaktan veya harici bir mikrofondan eklenebilir ve son sürümler otomatik 

olarak popüler barındırma sitelerine yüklenebilir.  

Gerçek zamanlı düzenleme özellikleri de mevcut olup, kullanıcıların yakalama sırasında basit 

efektler veya metin eklemelerine olanak tanır.  

2. Canva Ücretli mi? 

Canva web tabanlı tasarım programı ile ücretsiz olarak tasarımlar oluşturup 

düzenleyebilirsiniz. https://www.canva.com/tr_tr/egitim/  

3. Canva Üye olma 

Canva uygulamasını üye olmak için https://www.canva.com adresine girilir.  

https://www.canva.com/tr_tr/egitim/
https://www.canva.com/


 

Şekil 3.1 Canva web sayfası 

Şekil 3.1 ‘de ekran görüntüsü verilen web sayfasının sağ üst köşesinde bulunan “Sing Up” 

seçeneği tıklanarak üyelik sayfası açılır.  

 

Şekil 3.2 Üyelik sayfası  

“Sign Up with email” seçeneği tıklanır.  



 

Şekil 3.3 Canva hesabının oluşturulması 

Sırasıyla Ad/Soyad , e-posta (.....@samsun.edu.tr) ve şifre bilgileri girilerek “Get Started!” 

seçeneği tıklanır.  

 

Şekil 3.4 Canva öğretmen seçeneğinin seçilmesi 

Öğretmen seçeneği seçilerek Canva kullanmaya başlanılır. 



   

Şekil 3.5 Canva eğitim paketi doğrulama  

“Hemen doğrulama alın” seçeneği tıklanarak hesap doğrulanır. E-posta adresinize gönderilen 

doğrulama linki tıklanarak hesap doğrulanır. 

4. Canva ile Tasarım Oluşturma 

Canva.com ana sayfasından önerilen şablonlardan,  arama seçeneğinden şablon arayarak 

veya sağ üstte bulunan “Tasarım oluşturun” seçeneği tıklanarak tasarım oluşturmaya 

başlayabilirsiniz. 

 

Şekil 4.1 Canva.com ana sayfası 



Şekil 4.2’de görünen program menüsünden kayıt durdur seçeneği tıklanarak kayıt 

durdurulur. Kaydetmek için yeşil renkli “tamamla” seçeneği tıklanarak bilgisayara kaydedilir.  

 

Şekil 4.2 Tasarım oluşturma 

Şekil 4.3’de açılan sayfada boş bir tasarım (Eğitim İnografiği) örneği verilmiştir. Soldaki hazır 

şablonlar tasarıma uygulanarak üzerinde düzenleme yapılabilir. Sol menüde bulunan 

menülerden tasarım için gerekli fotoğraf, bileşen vs. yazı eklenebilir.  

 

Şekil 4.3 Tasarım oluşturma 

 

  



 

5. Tasarımların Kaydedilmesi  

Tasarımı bitirdikten sonra sağ üst menüde bulunan “İndir” seçeneği tıklanarak bilgisayara 

indirilir. 

 

Şekil 5.1 Tasarımın kaydedilmesi 

 

  



Doküman Hakkında  

1 15/09/2020 Tarihinde yayımlandı.  
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