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 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim 

Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak öğrencilere 

rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıĢ bireysel öğrenme materyalidir. 
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AÇIKLAMALAR 
AÇIKLAMALAR 

ALAN Sanat ve Tasarım 

DAL/MESLEK Dekoratif Sanatlar 

MODÜLÜN ADI Sgraffito Grafik Simge 

MODÜLÜN TANIMI 
Sgrafitto tekniğinde grafik simge uygulaması ile ilgili ilke, 

yöntem ve teknikleri içeren öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40 / 32 

ÖN KOġUL 
Temel Sanat Eğitimi ve Teknik Resim modüllerini almıĢ 

olmak 

YETERLĠK Sgrafitto tekniğiyle grafik simge tasarımı yapmak 

MODÜLÜN  AMACI 

Genel Amaç 

Grafik simgelerini, tasarım ölçütleri ve tasarım standartları 

doğrultusunda değerlendirerek ilgili yüzeyler için Sgrafitto 

tekniğiyle grafik simge tasarımı gerçekleĢtirme projeleri 

yapabileceksiniz. 
Amaçlar 

1. Grafik simge ve simge tasarımı ölçütlerini, fonogram, 

logogram ve tasarım standartlarını değerlendirerek ve 

belli bir disiplin içinde düzenleyerek Sgrafitto 

tekniğiyle farklı alanlara yönelik tasarımlama sürecini 

baĢlatabileceksiniz. 

2. Orantılı büyütme, kros iĢaretleme, Ģablon hazırlama 

ölçütleriyle yapım resimleri çizebileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Uygun ortam 

Donanım: Eskiz ve aydınger kâğıdı, çizim araç gereçleri  

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen, modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli 

test, doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 

 

 

GĠRĠġ 

AÇIKLAMALAR 



 

 

 

 

GĠRĠġ 
 

 

Sevgili Öğrenci, 

 

Tarihsel süreçte mağara resimlerinden itibaren farklı Ģekil ve biçimlerde geliĢen görsel 

iletiĢim dili olan grafik simgeler, günümüzde çok kapsamlı olarak farklı yüzey ve 

uygulamalarla önemini sürdürmektedir. 

 

Bu modülde iç ve dıĢ mimari yüzeylere bağlı olarak grafik simgeler; dekoratif 

iĢlevselliğinin yanı sıra kalıcı, etkili görselliği ve estetik nitelikleriyle ele alınmaktadır.  

 

Bu bağlamda; yüzeylere yönelik mimari dekorasyon tekniklerinden Sgraffito tekniği 

de duvar resmi faaliyetlerinin aĢamalarıyla uyumlu olarak iç ve dıĢ mekânlarda kalıcı, etkili, 

tanıtım amaçlı olarak değerledirilerek görsel anlamda tasarım projelerinin geliĢtirilmesi ve 

proje sunumunda uygulama yöntemlerini içeren öğrenme ve uygulama faaliyetlerini 

içermektedir. 

 

Sgrafitto Grafik Simge modülü ile kazandığınız edinimler sizleri sektörde çok 

seçenekli uygulama alanları için özgün proje üretme bilgi ve becerisine götürecektir. 

 

 

 
  

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 
 

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında ölçme, 

çizim, boyama araç gereçleri ve tasarım malzemeleri kullanarak belli bir grafik simgeyi 

farklı bir yüzeye Sgrafitto tekniğiyle gerçekleĢtirme projeleri yapabileceksiniz. 

 

 

 

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araĢtırmalar Ģunlardır: 

 

 Ürün, hizmet düĢünce ya da nesneyi simgeleyen grafik simgelerini (renk, biçim, 

ölçü) ayrıntılı olarak inceleyiniz. 

 Çevrenizde gördüğünüz çeĢitli grafik simgelerini belirleyerek ne amaçla 

tasarlanmıĢ olduklarını ve insan üzerinde nasıl etki bıraktıklarını 

arkadaĢlarınızla tartıĢınız. 

 ÇeĢitli kaynaklardan topladığınız grafik simge tasarımlarını, anlamlarına göre 

sınıflandırarak dosyalayınız. 

 AraĢtırma iĢlemleri için grafik tasarım içeren yayınlardan ve internetten 

faydalanabilirsiniz.  

 

1. SGRAFĠTTO GRAFĠK SĠMGE 
 

Bir tür fresk tekniği olan Sgraffito; imgelerin ya da desenlerin sıva, seramik ya da cam 

gibi çeĢitli yüzeylerde kazıma yöntemiyle alttaki renk katının çıkarılması Ģeklinde yapılan bir 

sıva resim tekniğidir. Renkli sıva katlarının henüz kurumadan kesilerek alttaki renkli sıvanın 

çıkarılması Ģeklinde uygulanır. Sgrafitto tekniğinin kabartma gibi görünmesi ve sıva 

katlarının kademeli olarak oluĢturduğu gölgeler tekniğin uygulandığı yere etkili görsel 

nitelik katar. 

 

 Teknik Özellikleri 

 

En fazla dört sıva katı üst üste sürülerek yapılabilir. Duvar yüzeyine uygulanırken 

kaba sıvalı zemin önce renkli sonra da beyaz sıva ile kaplanır. Desen, kireçli beyaz sıvanın 

kazılması ve alttan çıkan renkli sıva ile elde edilir. Kimi örneklerde bu katlar daha da 

çoğaltılarak yine aynı yöntemle çok renkli kompozisyon elde edilir. 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 



 

 4 

 

Resim 1.1: Sgraffito (kazıma sıva resim ) tekniği 

 

Resim 1.2: Sgraffito grafik simge 

1.1. Grafik Simge  
 

Ürün, hizmet düĢünce ya da nesneyi ifade eden, evrensel anlamda görsel bir dil 

oluĢturmak amacıyla tasarlanan iĢaretlerdir. Grafik simgelerinin iĢlevsel olarak kullanımı 

Orta Çağ öncesine kadar uzanır. Bu dönemlerde her ailenin bir simgesi olduğu, Orta Çağ 

soylularının da tanıtıcı armalar kullandığı ve sanatçıların da yaptıkları ürünlere kendi 

markalarını kazıdığı bilinmektedir. O dönemlerde okuryazar oranının düĢüklüğü, armaları 

daha gerekli bir hâle getirmiĢtir. Rönesans Dönemi‟nde Ġtalya‟da Medici ailesinin faizi 

simgeleyen ve üç altın topla ifade edilen arması örnek verilebilir. 
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Resim 1.3: A. Dalla Noce‟nin arması, Albrecht Dürer‟in arması,  

Günümüzde kullanılan amblem, simgesel iĢaret, logo ve ticari marka gibi grafik 

simgeler; aralarındaki küçük farklılıklardan dolayı sıkça birbirine karıĢtırılır. Bu kavramları 

örneklerle aĢağıdaki gibi açıklayabiliriz: 

 

 Amblemler (Ġng. Sign, Fr. Embléme, Alm. Marke) 

 

Bir kurumun, bir ürünün ya da bir hizmetin yapısını ve niteliklerini tanımlamaya 

yarayan özel olarak tasarlanmıĢ görsel simgedir. Harf, biçim, motif ya da soyut bir simge 

gibi çeĢitli biçimlerden oluĢan amblemlerin tasarlanmasında en karakteristik yan, 

soyutlanarak biçimlendirilmeleridir.  

 

 Biçimsel Özelliklerine Göre Amblemler 

 Tipografik Amblemler 

 

Firma adını taĢıyan sözcüğün baĢ harfinin ya da harflerinin kullanıldığı amblemlerdir. 

Kullanılan harfin anatomik yapısında değiĢiklikler yapılarak geometrik formlardan da 

yararlanılarak düzenlenen tek harften oluĢan, dikkat çekici ve akılda kalıcı amblemlerdir.  
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Harften oluĢan ve iki harf arası mesafeden (espas) de yararlanılarak ikinci harfin 

oluĢturulduğu amblemlerdir.  

         

Resim 1.4: Ġki harften oluĢmuĢ amblemler 

Birden fazla harften oluĢan amblemlerde harflerin yapısı, form ve espas 

düzenlenmesinde denge açısından dikkat çekici olması özelliği aranır (Resim 1.4).  

       

Resim 1.5: Birden fazla harften oluĢmuĢ amblemler 

 Sembolik Anlamlı Amblemler 

 

Bu tür amblemlerde sembolik motiflerden yararlanılır. Kendilerine özgü anlam ifade 

eden bu semboller yüklendiği anlamlar bakımından firmalar tarafından benimsenerek tanıtıcı 

biçime dönüĢür. BaykuĢun akıl, bilim, bilgeliği; kitabın yayınevini; güvercinin barıĢı 

simgelemesi gibi. Ayrıca firma adının anlatıldığı pelikan, aslan, baĢak, karaca gibi isimler de 

amblemin formunu oluĢtururlar.  
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Resim 1.6: Sembolik anlamlı amblemler 

 Harf ve Sembolün Bir Arada Kullanıldığı Amblemler 

 

Formlarını harflerden alarak firma hakkında bir imaj veren biçimlerin oluĢturduğu 

amblemlerdir. 

             

Resim 1.7: Harf ve sembolün bir arada kullanıldığı amblemler 

 Soyut veya Somut Özgün Bir Form Özelliğindeki Amblemler 

 

Sembolize ettiği konu veya kuruluĢu somut anlatım elemanları kullanmaksızın sadece 

özgün bir form olarak anlatan amblemlerdir. 
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Resim 1.8: Soyut veya somut özgün bir form özelliğindeki amblemler 

 Firma Adını veya Kelime Olarak Bir Yazıyı, Resim ġekline DönüĢtüren 

Amblemler 

 

Akılda kalıcı, kolay hatırlanır ve karmaĢaya imkân vermeyen nitelikteki amblem 

türleridir. 

       

       

Resim 1.9: Firma adını veya kelime olarak bir yazıyı, resim Ģekline dönüĢtüren amblemler 

 Ġllüstratif Amblemler 

 

Sembolize edilen konu, yalınlaĢtırılmıĢ resimsel elemanlarla anlatılır. Dinamik ve 

akılda kalıcı grafik resimlerden oluĢan niteliktedirler. 
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Resim 1.10: Ġllüstratif amblemler 

 Optik Amblemler 

 

Kolay algılanabilen, etkili görsel, negatif ve pozitif unsurlardan oluĢurlar. Modası 

çabuk geçmeyen kalıcılığa sahiptirler. 

             

Resim 1.11: Optik amblemler 

 Toplumsal ya da Kentsel Özelliği Yansıtan Amblemler 

          

Resim 1.12: Toplumsal ya da kentsel özelliği yansıtan amblemler 

TasarlanmıĢ bir amblemin baĢarısı;  

 Amblemin içeriği doğru yansıtması, 

 Yer alacağı ortamlara uyum gösterebilmesi, 

 Benzerlerinden farklı olması, 

 Uzun yıllar etkisini kaybetmeyecek nitelikte çağdaĢ bir anlatıma sahip olması, 

 Güven uyandırması, 

 KullanıĢlı olması, 

 Kolay algılanabilir ve akılda kalıcı olması gibi ölçütlere bağlıdır. 
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Karakteristik özelliklerine göre amblemler; ticari, hizmet, kalite damgası, simgesel 

iĢaretler ve simgeler olarak beĢ ana grupta incelenebilir. 

 

1.1.1. Simgesel ĠĢaretler  
Ürün, hizmet, düĢünce ya da nesneyi simgeleyen iĢaretlerdir. Simgesel iĢaretler, 

topluma yaygın hizmet veren alanlarda evrensel bir dil oluĢturmak amacıyla kullanılır. 

Trafik iĢaretleri, postane, ulaĢım, hastane ve otellerde kullanılan iĢaretler, sigara içilmez 

levhaları ve ulusal bayraklar her gün karĢılaĢılan simgesel iĢaretlerdir (Resim 1.13.a,b,c). 

 

             

(a) 

   

(b) 

                

           

                

(c) 

Resim 1.13 (a.b.c): Simgesel iĢaretler 
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1.1.2. Logolar 
 

Logo (Logotype); iki ya da daha fazla tipografik karakterin sözcük hâlinde okunacak 

biçimde bir araya getirilmesiyle oluĢturulan ve ürün, kuruluĢ ya da hizmeti tanıtan marka ya 

da amblem özelliği taĢıyan simgedir. Hem sözel hem de görsel mesajlar veren logolarda yeni 

tasarlanmıĢ ya da var olan tipografik karakterlerden yararlanılabilir. 

 

Logo, okuryazar bir kitleye seslendiği için tarihsel olarak amblem ve diğer iĢaretlerden 

daha sonra ortaya çıkmıĢtır. Her logo tasarımı, tipografik bir deneydir. BaĢarılı logo 

tasarımları, içerdikleri simgesel yapı ile evrensel bir iletiĢim diline dönüĢür.  

 

1.1.3. Ticari Markalar 
 

Marka, bir ürünün ya da hizmetin diğer ürün ve hizmetlerden ayrılmasını sağlayan 

sözcük, ad, sembol ve iĢaretler manzumesidir. Marka “ürün” ve “hizmet” markası olarak iki 

ayrı baĢlıkta sınıflandırılabildiği gibi her ikisini kapsayan markalar da vardır. Markaları 

amblemlerden ayıran fark, iĢlevsel olarak markaların firmaların adları; amblemlerin ise o 

markanın sembol iĢaretleri olmasıdır. ÜretiliĢ biçimleriyle markaları; Ģirket isimleri (Ford, 

TofaĢ, Oyak vb.), kiĢisel isimler (Koç, Vakko, Elvan vb.), anlamsız isimler (Pop, Fay, Omo, 

vb.), yabancı dildeki isimler, (Chat Noir, Blendax, Ronson vb.), herkesçe bilinen sözcükler 

(Karaca, Feza, Yumak vb.) diye de sınıflandırmak mümkündür. 

                                 

               Uluslararası                 “ABC” Yayın KuruluĢu           “Fossil” firması ticari   

               “Saf Yeni Yün”markası                     markası                                   markası 

Resim 1.14: Ticari markalar 

1.2. Simge Tasarımı Ölçütleri  
 

KarmaĢık simgeler, değiĢik boyutlarda ve zeminler üzerinde iĢlev dıĢı kalır ya da 

unutulur. Ayrıntılı bir düĢünce ya da kavramı yalın bir görsel biçime dönüĢtürmek, yani 

özetlemek simge tasarımının temel ilkesidir. Simge tasarımında ele alınan baĢlıca ölçütler 

Ģunlardır: 

 Nitelik, kalite ve içerik yansıtma: Simge, tasarımcısının değil; üretim ya da 

hizmetin nitelik, kalite ve içeriğini yansıtmalıdır. 

 Okunabilirliği: Simge, en küçük ve büyük boyutta aldığı yer ve yüzeyde 

(kartvizit, duvar, araç üstü, billboard vb.) okunabilir olmalıdır. 

 Simgesel, sözel, görsel ifadesi: Simge, tek renkle uygulandığında da temel 

özelliklerini kaybetmemelidir. Olumsuz koĢullar altında da (kısa algılama 

süresi, zayıf ıĢık, yoğun görseller arasında yer alma) izlenebilir olmalıdır. 
 Estetik ve etki ölçütleri: Simge, güçlü ve etkileyici estetik yalınlık taĢımalıdır. 
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1.3. Fonogramlar  
 

Sesleri simgeleyen fonogramlar, dil farklarına bağlı olarak değiĢir. 
 

Fonogram özelliği taĢıyan her harf, bağımsız bir yapıya sahiptir. Her harfin özel bir 

sesi ya da her sesin özel bir harfi simgelediği alfabe sistemleri geliĢtirilmiĢtir. 
 

1.4. Logogramlar  

 

Ġmge bağlantılı simgeler(piktogramlar), kavram bağlantılı simgeler ve diğer simgeler 

bu baĢlıklar altında incelenebilir. 

 

1.4.1. Ġmge Bağlantılı Simgeler (Piktogramlar)  
 

Farklı diller arasında iletiĢim sağlamak amacıyla, resimsel bir dille hazırlanan imgesel 

iĢaretlere “piktogram” adı verilir.  Konu olarak aldıkları nesneyi doğrudan temsil eden imge 

bağlantılı simgelerdir. ÇeĢitli insan figürleri, telefon, kurukafa gibi konuların çoğunlukla 

stilize edilmiĢ silüetleri olan piktogramlar kolay algılanır ve çabuk öğrenilir (Resim 1.15.a). 

           

 

Resim 1.15.a: Ġmge bağlantılı simgesel anlatımlar  
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1.4.2. Kavram Bağlantılı Simgeler  
 

Konu aldıkları nesneyi algılanabilen kavramlarla ifade ederler (Dalgalı çizgilerle suyu 

anlatmak, ok iĢaretleriyle yönlendirmek gibi). Kavram ile bağlantılı bir simge, piktogramlara 

oranla daha zor anlaĢılır nitelikte olmasına karĢın, konu aldığı nesne ya da kavramı 

algılanabilir formlara dönüĢtürdüğü için kolay öğrenilir ve çabuk hatırlanır.  

 

Resim 1.16: Kavram bağlantılı simgeler 

Trafik iĢaretlerinde özel mesajlar iletmek için biçim ve renkten yararlanılır. Daire 

içindeki iĢaretler yasaklama, üçgen içindeki iĢaretler uyarma, kare biçimliler bilgilendirme 

amaçlı olarak kullanılmaktadır.  

 

Trafikte yön iĢareti 

kavram bağlantılı 

simgedir. 

 

Üçgen biçimli trafik 

iĢaretleri uyarı amaçlıdır. 

 

KavĢak öncesi yön levhası, 

bilgilendirme amaçlıdır. 

Resim 1.17: Kavram bağlantılı simgeler 

Kırmızının geçme yasağı, yeĢilin geçiĢ serbestliği, sarının uyarma amaçlı kullanılması 

gibi renkler de ortak bir iletiĢim dili oluĢturur. 

                

Resim 1.18: Renklerin iletiĢimde dili 
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1.4.3. Diğer Simgeler (Harfler, Sayılar, Noktalama ve Matematiksel ĠĢaretler) 
 

Gerçek nesneleri ya da kavramları temsil etmeyen ve doğrudan bildiri niteliği 

taĢımayan ve ezberlenerek öğrenilebilen simgelerdir. Bunlar alfabeyi oluĢturan harfler, 

noktalama iĢaretleri ve matematiksel iĢaretlerdir ( Resim 1.19). 

      

Resim 1.19: Diğer simgeler ile ilgili örnekler 

1.5. Tasarım Standartları  
 

Bir kurumun, bir ürünün ya da bir hizmetin yapısı ve niteliklerini tanımlayan görsel 

kimlik oluĢturulduktan sonra sürekliliği sağlamak amacıyla biçimsel standartları 

programlama iĢidir. Bu programlar; baĢlıklı kâğıt, zarf, kartvizit, dosya, fatura gibi 

tanımlayıcı ticari kâğıtlara, basın ilanlarına, ambalaj tasarımlarına, mimari ve taĢıyıcı 

araçlara, iĢ önlüklerine uyulması zorunlu biçimsel standartlar getirmeyi amaçlar. Belirlenen 

standartlar belli bir sistem içinde amblem, logo, renk ve tipografi ayrıntıları ile ilgili bilgiler, 

ölçüler ve kullanım detayları açıklanarak kitap hâline getirilir. 

 

Görsel Kimlik El Kitabı: Kuruma ait yazı karakterlerini ve amblem, fotoğraf gibi 

unsurların nerede, nasıl kullanılacağını ayrıntılı olarak açıklayıcı niteliktedir. Ġçeriğinde 

 

 GiriĢ yazısı, 

 BaĢlıklı kâğıt, zarf, kartvizit, tebrik kartı, fatura, sevk irsaliyesi gibi yazılı belge 

tasarımlarının yer aldığı bölüm, 

 Kurumun yazıĢma, reklam ve duyurularında kullanılacak tipografik karakterin 

değiĢik boyutları ve et kalınlılıkları, 

 YazıĢma örnekleri ve standart ölçüleri, 

 Amblem ya da logonun farklı boyutlarda siyah-beyaz örnekleri, 

 Kurumun basılı iĢlerde kullanılmak üzere standart renkleri, 

 Amblem, logo ve yazı grubunun iç ve dıĢ mekânlarda kullanımı, taĢıyıcı araç ve 

iĢ gömlekleri üzerindeki uygulamalar, fuar ve sergilerde kullanılacak grafik 

sistemleri içeren bölümler yer alır. 
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Resim 1.20: “Faber&Faber” yayınevi için tasarlanmıĢ görsel kimlik programı 

 

Resim 1.21: “Apple” bilgisayar firması için hazırlanmıĢ görsel kimlik el kitabı sayfası 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaki iĢlemleri tamamladığınızda duvar resmi uygulamalarında kullanılacak 

grafik simge elemanlarının çizimi ve sunum resmini yapmıĢ olacaksınız. 

 

 Kullanılacak araç ve gereçler:  

 

 Konu elemanı (yazı örnekleri, simge örnekleri) 

 Teknik çizim araç gereçleri (cetvel, gönye, pergel) 

 Serbest resim araç gereçleri (eskiz kâğıdı, aydınger, milimetrik kâğıt, 

resim kâğıdı, kurĢun kalem, renkli boya kalemleri, silgi vb.) 

 Ölçüm araç gereçleri (metre çeĢitleri) 

 Boyama araç gereçleri (guaj boya tekniğinin gerektirdiği) 

 Tasarım malzemeleri (maket kartonu, mukavva, yapıĢtırıcı bant ve 

maddeler, maket bıçağı, zımpara) 

 

Resim 1.22: Kullanılacak araç gereç ve malzemeler 

 Uygulamada kullanılacak araç gereçleri temin ederek uygulama ortamınızı 

hazırlayınız. 

 ÇeĢitli kaynaklardan araĢtırarak derlediğiniz grafik simge elemanlarını 

dikkatlice inceleyiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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Resim 1.23: Grafik simge örnekleri 

 Grafik simgeleri biçim, iĢlev, anlatım, renk, etki ve estetik niteliklerini bilgi 

edinimlerinizle karĢılaĢtırarak değerlediriniz. 

         

         

Resim 1.24 
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 Kullanılan simgelerin tanıttığı konu ile ilgili amaca uygun olup olmadığına 

dikkat ediniz. 

 Sgraffito tekniğini zorlamayacak nitelikte olanları tespit ederek üzerinde 

çalıĢmak üzere seçiniz.  

 Seçtiğiniz örnekleri simge tasarım ölçütleri ve uygulama tekniğiyle 

karĢılaĢtırarak amacınıza uygun olup olmadığını etüt ediniz. 

        

     

Resim 1.25 

 Ġç ve dıĢ mekân yüzeylerinde uygulamaya yönelik olmak üzere seçtiğiniz simge 

elemanlarını düzenleyerek 10x10 ölçüler içinde eskiz kâğıdına ölçekli çizimini 

yapınız.  
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Resim 1.26 
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 Çizimlerinizde teknik çizim araçlarını kullanmaya özen gösteriniz. 

 ÇalıĢmalarınızı aslına bağlı kalarak guaj boya ile tekniğine uygun olarak 

renklendiriniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 1.27 

 Renklendirme sırasında malzemeyi doğru ve ekonomik kullanmaya, araç 

gerecinizin bakım ve temizliğine özen gösteriniz. 

 Amblemin yüksekliği 20 cm olacak Ģekilde ölçekli çiziminizi yapınız. 
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 Sunum resmini yapmaya karar verdiğiniz tasarımı, yeterli ölçekte olmak üzere 

eskiz kâğıdına çiziniz. Bu ölçü, çalıĢılan iĢin ayrıntılarının rahat görülebilmesi, 

gereksiz malzeme ve zaman harcanmaması bakımından önemlidir. 

 

Resim 1.28 

 Uygulamaya karar verdiğiniz çalıĢmanın teknik ayrıntı analizini yaparken 

boyut, renk katları sayısı, uygulama yüzeyi ölçütleri ve sgraffito teknik 

özelliklerini dikkate alınız. Üzerinde çalıĢtığınız grafik simgelerinin genel 

yapısını, renk, biçim, tipografik ölçü ve oranlarını dikkatle inceleyiniz. 

 Uygulamada kaydırma, kesim zorluğu, simetrinin bozulması, dik açıların 

deformasyonu gibi karĢılaĢılaĢılabilecek problemler için gerekli çözümlemeleri 

yaparak ayrıntılı olarak teknik çizimini yapınız. 



 

 23 

 

Resim 1.29 

 3 mm kalınlıktaki mukavva üzerine eskiz kâğıdına hazırladığınız ölçekli 

çiziminizi ters çevirerek kaydırmadan bantlayınız. Cetvel kullanarak ince sert 

uçlu bir kalemle üzerinden geçiniz.  

 

Resim 1.30 
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 Kopyalama esnasında oluĢan hatalar varsa kontrol ederek gerekli düzeltmeleri 

yapınız. 

 

Resim 1.31 
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 Kesilecek parçaların her birine sıra numarası vererek karıĢıklığı önleyiniz.  

 

Resim 1.32 
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 Parçaları maket bıçağıyla, tekniğine uygun olarak kesiniz. 

 

Resim 1.33 

 Parçaları numaralarına göre düzenleyiniz. 

 

Resim 1.34 
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 Kesilen parçaları ön yüzünden bantla sabitleyerek kaymasını önleyiniz. 

 

Resim 1.35 

 Üzerinde çalıĢtığınız logonun aslına uygun rengini bularak yeterli miktarda ve 

kıvamda hazırlayınız.  

 Yüzeyde istenmeyen dalgalanmalar ve ton farkı kusurlarına karĢı önlem olarak 

boyama iĢlemini yaparken yüzey büyüklüğünü dikkate alarak boyayı yeterli 

miktarda ve kıvamda hazırlamalısınız. 

 

Resim 1.36 
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 ÇalıĢmanızın zeminini uygun no.lu bir fırça ile boyayınız. 

 

Resim 1.37 

 Zeminde kullanılacak mukavvanın dönmemesi için arka yüzeyini de 

boyamalısınız. 

 

Resim 1.38 
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 Boyanın tamamen kuruduğundan emin olduğunuzda bantladığınız yüzey katını 

zemin yüzeyine yapıĢtırarak monte ediniz.  

    

Resim 1.39 

 Sgraffito grafik simge uygulaması için gerçek görünümü yansıtan küçük ölçekte 

bir modelini gerçekleĢtirmiĢ bulunuyorsunuz. Sunum yapabilirsiniz. 
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Resim 1.40  

 YapmıĢ olduğunuz sgraffito tekniğiyle grafik simge uygulamasının bu küçük 

ölçekte modelini; fabrika, Ģirket, okul, park, bahçe, kent duvarları, tatil köyleri, 

otel, vb. mimaride ve iç mekân dekorasyonunda tanıtıcı özelliğinin yanı sıra 

kalıcı, görsel etkili, estetik ve yüzey sıvasıyla uyumlu bir alternatif olarak 

önerebilirsiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Sgraffito tekniğinin fresk tekniğiyle benzerliği, ikisinin de sıva yüzeye 

uygulanmasıdır. 

2. (   ) Grafik simge; ürün, hizmet, düĢünce ya da nesneyi ifade eden ulusal 

anlamda görsel bir dil oluĢturmak amacıyla tasarlanan motiflerdir. 

3. (   ) Amblem tasarımlarının en karakteristik özelliği, bir ürünün ya da bir 

hizmetin yapısını ve niteliklerini ayrıntılı olarak görselleĢtirilmesidir. 

4. (   ) Optik nitelikli amblemler; kolay algılanabilir, etkili, negatif ve pozitif görsellik, 

popülerite ve kalıcılık gibi özellikler taĢır. 

5. (   ) Birden fazla harften oluĢan amblemlerde, harflerin yapısı, form ve espas 

düzenlenmesinde denge açısından çok renkli olması özelliği aranır. 

6. (   ) Biçimsel özelliklerine göre amblemler tipografik, sembolik, illüstratif, optik 

amblemler olarak sınıflandırılır. 

7. (   ) Bir logo tasarımının evrensel boyutta olması, simgesel yapısından çok tek harften 

olmasıyla iliĢkilidir. 

8. (   ) Grafik simge, üretim ya da hizmetin nitelik, kalite ve içeriğini değil; tasarımcısının 

adını yansıtmalıdır. 

9. (   ) ÇeĢitli insan figürleri, telefon, kurukafa gibi konuların çoğunlukla stilize edilmiĢ 

silüetleri olan piktogramlar, çok zor algılanan ve çabuk unutulan simgelerdir. 

10. (   ) Amblem, logo ve yazı grubunun iç ve dıĢ mekânlarda kullanımı, taĢıyıcı 

araç ve iĢ gömlekleri üzerindeki uygulamalar, fuar ve sergilerde kullanılacak 

grafik sistemleri için Görsel Kimlik El Kitabı‟na baĢvurulur. 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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UYGULAMALI TEST 
 

Siz de uygun bir grafik simge tasarım örneği seçerek önerilen iĢlem basamaklarına 

göre sunum resmi uygulamanızı yapınız. 
 

AĢağıdaki iĢlemleri tamamladığınızda grafik simge, simge tasarımı ölçütlerini, 

logogram ve tasarım standartlarını belli bir disiplin içinde sgrafitto tekniğiyle iliĢkilendirerek 

farklı alanlara yönelik tasarımlama sürecini baĢlatabileceksiniz.  

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri 

„Evet‟ ve „Hayır‟ kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçeği Evet Hayır 

1. Grafik simge elemanlarını analiz ettiniz mi?   

2. Simge tasarımı ölçütlerini etüt ettiniz mi?   

3. Amblem, logo tasarım eskizleri yaptınız mı?   

4. Eskiz çalıĢmalarını belli bir disiplin içinde düzenlediniz mi?   

5. Teknik ayrıntı analizleri yaptınız mı?   

6. ÇalıĢmayı renklendirdiniz mi?   

7. Ölçekli sunum resmi yaptınız mı?   

8. Farklı uygulama alanlarına sunum hazırladınız mı?   

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

 

Uygun ortam sağlandığında bir tasarım eskizinin uygulama öncesinde gerekli olan 

büyütme, kros iĢaretleme, uygulama Ģablonu hazırlama yöntemlerini kullanarak yapım 

(uygulama) resmi çizebileceksiniz.  

 

 

 

 

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araĢtırmalar Ģunlardır: 

 

 Sgraffito tekniği ile uygulama yapabileceğiniz diğer alternatifleri araĢtırınız. 

 Ġç ve dıĢ sıvalarda kullanılan sıva malzemeleri, araç ve gereçlerini araĢtırınız. 

 Sgraffito tekniği uygulanmıĢ yüzeyleri yerinde inceleyerek tespitlerinizi 

uygulamalarınızda değerlendirmek üzere not ediniz. 

 

2. ÖLÇEKLĠ YAPIM RESMĠ 

 
Yapım resmi (Uygulama resmi): Bir tasarımın uygulanabilmesi için bütün görsel 

unsurların gerçek boyutta (1/1) gösterildiği çizim yüzeyi ya da yüzeylerine yapım resmi 

denir. Yapım resmiyle tasarımı sınırlayan çizgiler gerçek boyutta denetlenerek gerekli 

düzeltmeler yapılabilir. Kullanılacak renk sayısı kadar çizim yapılmalıdır. Uygulamanın bir 

baĢkası tarafından yapılacağı da düĢünülerek ya da uygulama sırasında problem 

yaĢanmaması için yapım resminin kusursuz olarak tam ölçüsünde hazırlanması gerekir. 

Yapım resmi yaparken çizim yüzeyinin tasarımın gerçek ölçülerinden biraz daha büyük 

tutulmasına; rapido, flomaster ve kurĢun kalem gibi malzemelerle çizim yapmaya elveriĢli 

olmasına dikkat edilmelidir. Bu yüzeyler resim kâğıtları, milimetrik kâğıtlar, eskiz kâğıtları 

ya da aydıngerlerden seçilmelidir. 
 

2.1. Orantılı Büyütme Yöntemleri  
 

Görsel bir imgeyi orantılı olarak büyütüp küçültmede baĢvurulan iki yöntem vardır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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2.1.1. Orantılama ile Görsel Ġmgelerin Büyütülüp Küçültülmesi 
 

Büyütülmesi ya da küçültülmesi gereken görsel unsur, üzerine konulan yarı saydam 

bir kâğıda aktarılır. Biçimi sınırlayan çizgiler belirginleĢtirilir.  Uygulama yüzeyinden alınan 

gerçek ölçüyle çalıĢma resminin ölçüsü orantılı olarak eĢit karelere bölünür. Küçük kareler 

içindeki biçimler büyük karelere büyütülerek aktarılır. ġema 2.1 örneğinde 1/3 oranındaki 

tasarım eskizi yüzeyi, belli bir sayıda eĢit ölçülerde karelere bölünür. Tasarım yüzeyi 

ölçüsünde hazırlanan 1/1 yapım resmi (uygulama resmi) de aynı sayıda eĢit karelere bölünür. 

Sonra küçük ölçekli tasarımın her bir kare içine denk gelen formu, büyük çizimdeki aynı 

karenin içine büyük ölçekte çizilerek iĢlem tamamlanır.  

 

ġema 2.1 

Geometrik çizimle bazı tasarımların karakteristik özelliği, geometrik yöntemlerle 

kolay çizilme olanağı bulur. Bu tasarımlarda gerekli ölçek tespit edildikten sonra geometrik 

ölçülerle büyütme ve küçültme ölçekleri kullanılarak ya doğrudan çalıĢma yüzeyine ya da 

yapım resmi yüzeyine 1/1 boyutunda çizim yapılabilir. 
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2.1.2. Araç Yardımıyla Görsel Ġmgelerin Büyütülüp Küçültülmesi 
 

Projeksiyon, antiskop, fotokopi makinesi, ozalit gibi araçlarla da tasarım eskizleri 

istenilen ölçülerde büyütülüp küçültülebilir. Bu yöntemlerle yapılan büyütme iĢlemlerinde 

deformasyon nedeniyle oluĢan hatalar elle düzeltilir. 

 

2.2. Kros ĠĢaretleri ve Uygulaması 
 

Kros, tasarım ve uygulama çalıĢmalarında teknik analizler yapıldıktan sonra uygulama 

aĢamasında çizimlerin, renklerin, kesimlerin, katlamaların ya da diğer iĢlemlerin örtüĢmesi 

ve hatasız uygulama yapılmasını sağlayan rehber iĢaretlerdir (ġema 2.2). 

 

ġema 2.2 

Genellikle yapım resimlerinin köĢelerinde yer alan kroslar, görevleri gereği bölümlere 

ayrılmaktadır.  

 

2.2.1. Katlama Krosları 
 

Çizim yüzeyinde kesik çizgilerle ifade edilirler. Katlama, simetri, çerçeve ve eksenler 

için kullanılırlar. 

 

ġekil 2.3 
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2.2.2. Kesim Krosları 
 

Çizim yüzeyinin, tasarımın gerçek ölçülerinden daha büyük tutulmasını gerektiren 

uygulamalarda iĢlem sonunda kesilecek kısımları ifade ederler. 

 

ġekil 2.4 

2.2.3. ġablon Krosları  
 

Ġki ya da daha fazla rengin, desen, simge ya da yazının birbirinin içinde veya üst üste 

uygulanıldığı tasarımlarda yapım resmi, iki ya da daha fazla sayıda ayrı kâğıtlar üzerine 

hazırlanarak tasarım unsurlarının üst üste konulduğuna doğru örtüĢmesini kolaylaĢtıran 

iĢaretlerdir. 

 

ġekil: 2.5 

2.2.4. Ekleme, BirleĢtirme Krosları  
 

Aynı imgenin, tipografik karakterlerin devamı ve çoğalmasını gerektiren 

uygulamalarda ya da çok büyük ölçekte bir yüzey için yapılacak tasarımın parçalara 

bölünerek uygulanmasında parçaların hatasız eklenmesinde kullanılır. 

 

ġekil: 2.6 
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2.3. ġablon Kalıbı Hazırlama Ölçütleri 
 

Dört ana baĢlıkta değerlendirilir: 

 

 Ölçekli çizim: Uygulama yapılacak yüzeyin net ölçüsünün tasarım eskizi 

oranında küçültülerek yapılan teknik çizimidir. 

 

 Renk sayısı: Kullanılacak renk sayısı ve renk alanlarının belirtildiği 

çizimlerdir. 

 

 Renk katları: Kullanılacak renk katlarının kalınlığını belirten kesit çizimdir. 

 

 ġablon krosları ve renk katları: Birden fazla renk kulanıldığında yüzeyde 

görünecek renklerin üst üste doğru konumda çakıĢtırılmasında Ģablon krosları 

önem kazanır.  

 

Bunların dıĢında çizim Ģablonu altını göstermeyen mat bir yüzeyden hazırlanmıĢsa 

uygun yerlerinden çentik kesilerek kroslar konmalıdır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaki iĢlemleri tamamladığınızda sgraffito tekniği ile grafik simge uygulaması 

için 1/1 ölçekte yapım (uygulama) resmini yapmıĢ olacaksınız. 

 
Kullanılacak araç ve gereçler:  

 

 Konu yüzeyi (iç ya da dıĢ duvar yüzeyi) 

 Ölçüm araç gereçleri (metre çeĢitleri) 

 Eskiz kâğıdı, aydınger, milimetrik kâğıt 

 Teknik çizim araç gereçleri (cetvel, gönye, pergel) 

 Kuru boya kalemleri 

 YapıĢtırıcı bant, makas, maket bıçağı 

 

Resim 2.1: Tasarım resmi 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 ĠĢ sürecini planlayınız. 

 ÇalıĢma yüzeyinizin büyüklüğüyle orantılı olarak çalıĢma ortamınızı ve araç 

gereçlerinizi hazırlayınız. 

 

Resim 2.2 

 Tasarımı gerekli ölçekte eskiz kâğıdına kareleme yöntemiyle ya da fotokopi 

yoluyla büyülterek çiziniz.  

 Tasarım eskizinizi ölçerek büyüteceğiniz oranda ölçü ve hesaplamalarınızı 

yaptıktan sonra orantılı büyütme yöntemlerinden birini kullanınız. 

 

Resim 2.3 
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Resim 2.4: Orantılı karelere bölerek büyütme yöntemi 
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Resim 2.5: Fotokopiyle büyütme yöntemi 

 Teknik ayrıntı analizi yapınız. Tasarım eskiziniz üzerinde çalıĢarak kesit alınız. 

Kesitte sıva niteliğini, kalınlığını ve renk katlarını belirtiniz. 

 

Resim 2.6 
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 1/1 olarak ölçeklendirip çizdiğiniz resimde krosları belirtiniz. 

 

Resim 2.7 

 Renk sayısı kadar çizim yapınız. 

 1/1 oranında büyüttüğünüz çiziminizi, kuru boya ile renkledirerek renk sayısı 

kadar çoğaltınız. 
 

   

Resim 2.8 

Sgraffito tekniği uygulaması için gerekli olan hazırlıkları yapmıĢ bulunuyorsunuz. 

Uygulamadan önce son ölçme ve teknik kontrollerinizi de yapınız. 

  



 

 43 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız. 
 

1. Bir tasarımın uygulanabilmesi için bütün görsel unsurların gerçek boyutta (1/1) 

gösterildiği çizim yüzeyi ya da yüzeylerine ………………...….. denir.  

2. Yapım resmi yaparken çizim yüzeyi olarak resim kâğıtları, milimetrik kâğıt, …..……..  

ya da aydıngerler seçilmelidir. 

3. Görsel bir imgeyi orantılı olarak büyütüp küçültmede baĢvurulan baĢlıca üç yöntem 

vardır: 

A) ………. ………. 
B) Geometrik çizimle  
C) Araç yardımıyla 

4. …………………………, çizim yüzeyinde kesik çizgilerle ifade edilirler. Katlama, 

simetri, çerçeve ve eksenler için kullanılırlar.  

5. .…………………..…….., iki ya da daha fazla rengin, desen, simge ya da yazının 

birbirinin içinde veya üst üste uygulanıldığı tasarımlarda yapım resmi, iki ya da daha 

fazla sayıda ayrı kâğıtlar üzerine hazırlanarak tasarım unsurlarının üst üste 

konulduğuna doğru örtüĢmesini kolaylaĢtıran iĢaretlerdir. 

6. .……. …………………….., aynı imgenin ya da tipografik karakterlerin devamı ve 

çoğalmasını gerektiren uygulamalar ya da çok büyük ölçekte bir yüzey için yapılacak 

tasarımın parçalara bölünerek uygulanmasında parçaların hatasız eklenmesinde 

kullanılır.  

7. Sgraffito tekniği uygulamalarında; ………… ……...….., renk sayısının belirtilmesi 

…………....……..…………….….., krosların iĢaretlenmesi iĢlemlerini içeren Ģablon 

kalıbı yapımı çok önemlidir. 

8.  ġekilde görülen kros uygulaması, çizim Ģablonun ………….………..… 

bir yüzeyden hazırlandığı durumlarda kullanılır.  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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UYGULAMALI TEST 
 

Siz de herhangi bir donatı seçerek önerilen iĢlem basamaklarına göre köĢe perspektif 

çizimi uygulamanızı yapınız. 

 

AĢağıdaki iĢlemleri tamamladığınızda köĢe perspektif ile ilgili temel kavramları ve 

kuralları bilip çeĢitlerini ve uygulamalarını doğru olarak yapabileceksiniz. 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri 

„Evet‟ ve „Hayır‟ kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz 

 

Değerlendirme Ölçeği Evet Hayır 

1. Çizim ortamını hazırladınız mı?    

2. Çizim araç gereçlerini hazırladınız mı?   

3. ĠĢ sürecini planladınız mı?   

4. Tasarımı gerekli ölçekte eskiz kâğıdına büyüttünüz mü?   

5. Teknik ayrıntı analizi yaptınız mı?   

6. Kesit çizerek sıva niteliğini ve renk ayrıntılarını belirttiniz mi?   

7. Krosları iĢaretlediniz mi?   

8. Renk sayısı kadar çizim yaptınız mı?   

9. Ölçü, ölçek, çizim kurallarını ve donatı ayrıntılarını kontrol 

ettiniz mi?  
  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AraĢtırma ve uygulama sonuçlarınızı değerlendirerek bir grafik simge seçiniz. 

Seçiminizi, sgraffito tekniği ile iç mekânda uygulanmak üzere iĢlem basamaklarını takip 

ederek bir sunum projesi hazırlayınız ve aĢağıdaki ölçme ölçütlerine göre çalıĢmanızı 

değerlendiriniz. 

 
Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Amblem, logo tasarım eskizleri yaptınız mı?   

2. Simge tasarımı ölçütlerini etüt ettiniz mi?   

3. ÇalıĢmayı renklendirdiniz mi?   

4. Ölçekli sunum resmi yaptınız mı?   

5. Tasarımı gerekli ölçekte eskiz kâğıdına büyüttünüz mü?   

6. Teknik ayrıntı analizi yaptınız mı?   

7. Kesit çizerek sıva niteliğini ve renk ayrıntılarını belirttiniz 

mi? 
  

8. Tasarımı gerekli ölçekte eskiz kâğıdına büyüttünüz mü?   

9. Kesit çizerek sıva niteliğini ve renk ayrıntılarını belirttiniz 

mi? 
  

10. Krosları iĢaretlediniz mi?   

11. Renk sayısı kadar çizim yaptınız mı?   

12. Ölçü, ölçek, çizim kurallarını ve donatı ayrıntılarını  

kontrol ettiniz mi? 
  

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Uygulama faaliyetinde kazandığınız davranıĢlarda iĢaretlediğiniz “Evet”ler 

kazandığınız becerileri ortaya koyuyor. “Hayır”larınız için ilgili faaliyetleri tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tamamı “Evet” ise performans testine geçiniz. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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PERFORMANS TESTĠ (YETERLĠK ÖLÇME) 
 

AĢağıda verilen Türk bayrağını standart ölçüleriyle çizip guaj boya tekniğiyle aslına 

bağlı kalarak renklendirdikten sonra sgraffito tekniğiyle uygulama iĢlemlerini yapınız ve bir 

sunum resmi hazırlayınız. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Uygulamanızı yaptıktan sonra tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için 

öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1‟ĠN CEVAP ANAHTARI 

 
1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 YanlıĢ 

4 Doğru 

5 YanlıĢ 

6 Doğru 

7 YanlıĢ 

8 YanlıĢ 

9 YanlıĢ 

10 Doğru 

 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2‟NĠN CEVAP ANAHTARI 

 
1 Yapım Resmi 

2 Eskiz Kâğıtları 

3 Orantılama ile 

4 Katlama Krosları 

5 ġablon Krosları 

6 
Ekleme, BirleĢtirme 

Krosları 

7 

Ölçekli Çizim, Renk 

Katlarının 

Belirtilmesi 

8 Altını Göstermeyen 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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