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AÇIKLAMALAR 
ALAN Sanat ve Tasarım 

DAL/MESLEK Dekoratif Sanatlar 

MODÜLÜN ADI Baskı Duvar Resmi 

MODÜLÜN TANIMI 
Baskı tekniğinde duvar resmi uygulaması ile ilgili ilke, 

yöntem ve teknikleri içeren öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40 / 32 

ÖN KOġUL  

YETERLĠK 
Baskı tekniğiyle duvar resmi (Grafitti, Mural Peinting) 

yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

 

Genel Amaçlar  
Uygun ortam sağlandığında ölçekli yapım resmi çizmeyi, 

yüzeyi duvar resmine hazırlamayı, resmi yüzeye aktarmayı 

ve boyama ölçütlerini istenilen nitelikte yöntem ve 

tekniğine uygun olarak yerine getirebileceksiniz. 

Amaçlar 

 

1. Orantılı büyütme yöntemleriyle ölçekli yapım resmi 

çizip yüzeye kaydırmadan kopyalayabileceksiniz. 

2. Yüzeye yönelik analizler yaparak iĢ yüzeyi koĢulları 

ölçütlerinin denetimini yapabileceksiniz. 

 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

 

Bilgisayar ortamı 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Her faaliyet sonrasında o faaliyetle ilgili değerlendirme 

soruları ile kendi kendinizi değerlendireceksiniz.  

Öğretmen, modül sonunda size ölçme aracı (uygulama, 

soru-cevap) uygulayarak modül uygulamaları ile 

kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir. 

 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

 

 

Sevgili Öğrenci, 

 

Teknolojinin önüne geçilemediği bu çağda bilgisayar, her inanın günlük yaĢamının bir 

ihtiyacı olmuĢ durumdadır. Bizler, çağdaĢ medeniyetler seviyesine ulaĢmak için geliĢen 

teknolojiye ayak uydurmak zorundayız. Günlük yaĢantımızın her alanında bu geliĢmelerin 

nimetlerinden faydalanmaktayız. 

 

Her ne kadar, sanatın tüm dallarında gelenekselliğe önem verilse de teknoloji 

sayesinde yeni sanat türleri de ortaya çıkmıĢtır. Gündelik yaĢantımızda bizlere rahatlık 

sağlayan geliĢmeler elbete sanatta da kolaylıklar sağlamıĢ, yaratıcılığımızın sınırlarını 

zorlamaya baĢlamıĢtır. 

 

Bu modül ile tasarımlarınızı bilgisayar ortamına aktarabilecek, düzenleyecek ve 1/1 

baskısını alabileceksiniz. 

 

Modül sonunda öğrendiğiniz teknikleri uygulayarak tasarımlarınızı yapabilir ve 

istediğiniz baskıları, resimleri alıp uygulamalar yapabilirsiniz. 

 

 

 

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 herhangi bir konuyu, baskı 

duvar resmi tekniğiyle gerçekleĢtirme projeleri yapabileceksiniz. 

 

 

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araĢtırmalar Ģunlardır: 

 

 Baskı teknikleriyle hazırlanmıĢ olan tasarımları ayrıntılı olarak (teknik, biçim, 

ölçü) inceleyiniz. 

 Çevrenizde, gördüğünüz çeĢitli baskı teknikleriyle hazırlanmıĢ olan materyalleri 

(resim, afiĢ, reklam panoları vs.) inceleyerek insan üzerinde nasıl etki 

bıraktıkları konusunda arkadaĢlarınızla tartıĢınız. 

 ÇeĢitli kaynaklardan topladığınız baskı resimlerini, konularına göre 

sınıflandırarak dosyalayınız. 

 AraĢtırma iĢlemleri için grafik tasarım içeren yayınlar, internet ve günlük 

hayattan örnekler (mimari, dekorasyon, reklam ve iletiĢimde kullanılanınız.) 

kullanabilirsiniz. 

1. BĠLGĠSAYAR ORTAMINDA SUNUM 

RESMĠ HAZIRLAMAK 

 

 

Resim 1.1: Masaüstü bilgisayar ve aksamları 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ– 1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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1.1. Tasarımın Bilgisayar Ortamına Aktarılması 
 

Bilgisayara resim aktarmak için pek çok farklı yöntem kullanılabilir. Tarayıcıları 

kullanabileceğiniz gibi, dijital fotoğraf makinesi gibi cihazlarda kayıtlı olan resimleri 

doğrudan sabit diske kopyalamanız da mümkündür. Bu iĢin püf noktalarını ve inceliklerini 

öğreneceksiniz. 

 

1.1.1. Tarayıcılar 
 

Kâğıt üzerinde (bir gazete, dergi sayfasında veya kendi tasarımlarınız) basılı olan 

resimleri dijital ortama aktarmak için tarayıcıya ihtiyacınız olacaktır. Tarayıcı, bilgisayara 

kablo yardımıyla bağlanan haricî bir donanımdır. Tarayıcılar, resimleri bir bilgisayar 

formatına dönüĢtürerek dijital olarak kaydetme imkânı tanımaktadır. Tarayıcılar, kullanılan 

alana göre iki ana baĢlık altında gruplandırılabilir. 

 

 

Resim 1.2 :Tarayıcı 

 

Kullanım amacına, hassasiyetine ve profesyonelliğine göre tarayıcılar Ģunlardır:  

 

 El tarayıcıları: Bu tarayıcıların okuma kafası dediğimiz bir bölümü ve bir de 

bilgisayara bağlanan kablosu vardır. Taranacak medyanın üzerinde el ile hareket 

ettirilerek iĢlem gerçekleĢtirilir (Resim 1.3). 

 

 

Resim 1.3: El tarayıcıları 
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 Durum tarayıcıları: Bu tarayıcılar özel olarak profesyonel amaçlar için 

tasarlanmıĢ tarayıcılardır. Taranacak medya, gerek dia olsun gerek kâğıt olsun, 

boyutuna göre özel bir silindirin üzerine yapıĢtırılıp döndürülmek suretiyle lazer 

göz ile okunur. Bu tip tarayıcılar, çok geliĢmiĢ olup masaüstü yayıncılık 

sistemlerinde ve modern baskı sistemlerinde tercih edilir. Genelde gazetelerin, 

dergilerin, broĢürlerin resimlerinin hazırlanmasında hassas, hatasız, kaliteli 

sonuçlar alabilmek ve resmi orijinal boyutundan çok daha fazla büyütebilmek 

için kullanılır (Resim 1.4). 

 

 

Resim 1.4: Dia tarayıcısı 

 

 Özel amaçlı tarayıcıları: Sadece belli bir amaca yönelik cihazlardır. Mesela dia 

tarayan modeller sadece dia tarar, baĢka bir iĢ için kullanılmaz ya da belli ebatta 

fotoğrafları taramak için üretilmiĢ olan tarayıcılar belirtilen ebadın dıĢında 

tarama yapmaz.  

 

 Masaüstü (flathed) tarayıcılar: Bu tarayıcılar, ev ve ofis kullanıcıları için 

tasarlanmıĢ, kullanımı kolay tarayıcılardır. En yaygın olarak kullanılan tarayıcı 

çeĢididir (Resim 1.5) 

                   

Resim 1.5: Masaüstü (flathed) tarayıcılar 

 

Bilgisayara bağlantı biçimlerine göre tarayıcılar Ģunlardır: 

 

SCSI sistemli tarayıcılar: (Small Computer System Interface = Küçük bilgisayar 

Sistemi Arabirimi), SCSI sistemi hız ve bant geniĢliği açısından geliĢmiĢ bir bağlantı 

olduğundan dolayı profesyonel tip tarayıcılarda en çok kullanılan arabirimdir. Kaliteli ve 

yüksek çözünürlüklü tarayıcılar genelde SCSI olarak üretilir.  
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 Paralel porttan bağlanan tarayıcılar: Paralel porttan bağlanan tarayıcılar, 

günümüzde ev ve ofis kullanıcıları arasında pratik kullanımı ve kurulumu 

sebebiyle en çok tercih edilen tarayıcıdır. Yazıcınızın yazıcı kablosunu tarayıcı 

üzerindeki ikinci bir yuvaya takarak kullanabilirsiniz.  

 

 USB’den bağlanan tarayıcılar: USB (Universal Serial Bus= Evrensel seri 

yolu) tarayıcılar, son zamanlarda kullanımı gittikçe yaygınlaĢan USB (Universal 

Serial Port) bordundan bilgisayara bağlantısı yapılan tarayıcılardır. Paralel 

borddan bağlanan tarayıcılar gibi bilgisayara tanıtımı ve kullanılması çok 

kolaydır. USB tek bir bağlantı tipi ve anında takma/çıkartma özellikleri sunar. 

Bu iki özellik sayesinde USB tipi bir çevresel aygıtı takmak oldukça 

kolaylaĢmıĢtır. Sistem sistemde, aygıtın takıldığı anlaĢılır ve aygıt 

konfigürasyonu sistem tarafından otomatik olarak yapılır (Resim 1.6). 

 

               

Resim 1.6: USB kabloları  

 

Tarayıcı seçerken yaptığınız iĢin içeriğine, dokümanlarınızın sayısına, tarayacağınız 

dokümanların tipine, bilgisayarınızın donanımsal yapısına, iĢ akıĢınıza ve ihtiyaçlarınıza 

göre bir seçim yapabilirsiniz. 

 

Not: Tarayıcılar ile ilgili geniĢ bilgiyi BiliĢim Teknolojileri konu baĢlıklı modülde 

Görüntü ĠĢleme alanından alabilirsiniz. 

 

1.1.2. Programlar 
 

Tasarımlarınızı bilgisayarınıza aktarmak için sadece tarayıcıya sahip olmanız yetmez, 

bir de yazılıma ihtiyacınız olacaktır. Bu tip yazılımlar, genelde tarayıcı ile birlikte gelir ve 

pek çok ayarın bilgisayar ekranında belirlenmesine izin verir. Örneğin, taranacak resmin 

çözünürlüğü, renklerin parlaklığı, gri tonların yoğunluğu, taranacak belgenin boyutu gibi pek 

çok özellik, uygun yazılım sayesinde bilgisayar üzerinden ayarlanabilir. 

 

Bazı programlar, çok fazla özelliği olmayan basit programlardır. Bazıları ise çok 

geliĢmiĢ özellikler sunabilirler. Resim aktarmak için kullanabileceğiniz en basit program ise 

Paint‟tir. Paint, bir resmi bilgisayara aktarmak için yeterli seçenekleri sunmaktadır. Ama 

özellikleri sınırlı olduğu için Photoshop, Paint Shop Pro veya Corel Photo Paint gibi daha 

geliĢmiĢ programları tercih etme yoluna gitmenizde yarar vardır.  
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Bu programlar hem resimleri bilgisayara aktarmanıza yardımcı olur hem de aktarılan 

resimler üzerinde değiĢiklik yapmanıza izin verir. 

 

Bilgisayara aktarılan resimler her zaman mükemmel olmayabilir. Hem çekim hem de 

aktarma sırasında doğabilecek sorunları en aza indirmek veya tamamen ortadan kaldırmak 

için iyi bir grafik programı kullanmanızda yarar vardır. Uygun programı kullanarak renkleri 

kötü çıkmıĢ veya solgun bir fotoğrafı dijital ortamda yeniden canlandırabilirsiniz. Eskiden 

sadece fotoğraf ustalarının yapabildiği rötuĢ iĢlemleri de bu tip programlar sayesinde büyük 

oranda kolaylaĢmıĢtır. Yaygın olarak kullanılan grafik programları Adobe Photoshop, 

Paintshop Pro ve Corel Photo Paint'tir. Bu programlar ile resimlere özel etekler eklemeniz ve 

onlara bambaĢka bir görünüm kazandırmanız da mümkündür. 

 

1.2. Tasarımın Düzenlenmesi 
 

Tasarımlarınızı Paint Shop Pro veya Corel Photo Paint programlar gibi bilgisayar 

donanımınıza göre en basit olarak paint programında da yapabileceğinizi anlatmıĢtık. Her 

tasarım programının kendine ait özellikleri, yapılacak iĢe göre farklılık göstermektedir: 

 

 Ölçeklendirme 

 Krosları belirleme (ekleme, birleĢtirme) 

 Renklendirme gibi. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

AĢağıdaki iĢlemleri tamamladığınızda kendi hazırlamıĢ olduğunuz bir tasarımı 

bilgisayara aktarıp birebir baskısını alabilecek ve duvar resmi uygulaması yapabileceksiniz. 

 

Kullanılacak araç ve gereçler:  

 

 Konu elemanı (kendi hazırladığınız tasarımlar veya dergiden, gazeteden 

alacağınız resimler) 

 Bilgisayar ortamı (tarayıcı, resim programı, yazıcı) 

 Uygulamada kullanılacak araç gereçleri temin ederek uygulama 

ortamınızı hazrlayınız. 

 ÇeĢitli kaynaklardan duvar resmi elemanlarını inceleyiniz. 

 

 

 

 

 

Resim 1.7: Graffiti uygulamaları 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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Resim 1.8: Duvar resmi uygulamaları 

 

           

Resim 1.9: Baskı duvar resmi uygulamaları 

 

 Duvar resimlerini biçim, iĢlev, anlatım, etki ve estetik niteliklerini bilgi 

edinimlerinizle karĢılaĢtırarak değerlendiriniz. 

 

 Üzerinde çalıĢmak istediğiniz fotoğraf, resim ya da kendi tasarımınızı 

belirleyiniz (Resim 1.10). 
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Resim 1.10: Resim seçimi 

 

 SeçmiĢ olduğunuz resmi tarayıcıya yerleĢtiriniz (Resim 1.11) 

 

 

Resim 1.11: Tarayıcıya resmin yerleĢtirilmesi 

 

 SeçilmiĢ olan tasarımı tarayıcıya doğru ve düzgün yerleĢtirdiğinizden emin 

olunuz. 

 Resminizi taratmaya baĢlayınız (Resim 1.12).  
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Resim 1.12: Tarama 

 
 Tasarımınız taranmıĢ olarak ekranınızda belirecektir (Resim 1.13).  

 

 

Resim 1.13: Taranan resmin ekranda görünmesi 

 

 Farklı kaydet bölümüne tıklayarak resminizi istediğiniz alana kopyalabilirsiniz 

(Resim 1.14). 
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Resim 1.14: Taranan resmin kaydedilmesi 

 Resminize bir isim vererek kaydediniz (Resim 1.15). 

 

 

Resim 1.15: Taranan resmin JPEG olarak kaydedilmesi 
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Resimlerinizi kaydederken JPEG dosyası Ģeklinde olmasına dikkat ediniz. 

 

 Böylece resminizi baĢarılı bir Ģekilde bilgisayarınıza aktarmıĢ oldunuz. 

 
 Bilgisayarınıza kaydettiğiniz resminizi “Paint” programına aktararak üzerinde 

istediğiniz oynamaları yapabilirsiniz. Bunun için resminizi kaydettiğiniz 

klasörün içinden resminize sağ tıklayıp “Birlikte Aç” butununa tıklayınız. 

“Paint” butonunu seçiniz (Resim 1.16).  

 

 

Resim 1.16: Kaydedilen resmin açılması 

 

 Resminiz Paint programında iken boyutları büyük ise Resim=Uzat/Eğ 

komutuna tıklayınız (Resim 1.17- 18).  
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Resim 1.17: Resmin boyutlandırılması 

 

Resim 1.18:  Resmin uzatılması ve eğilmesi 

 Resminizin ölçeğini % 50 azaltabilirsiniz. % 50 küçülttüğünüz resminizi tekrar 

% 50 küçültürseniz daha iyi sonuç elde edersiniz  (Resim 1.19).  
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Resim 1.19: Resmin uzatılması ve eğilmesi ayarları   

 Resminiz istediğiniz oranda küçülmüĢ oldu (Resim 1.20).  

 

Resim 1.20: Resmin daraltılması 

 Artık resminiz üzerinde değiĢiklikler yapabilirsiniz (Resim 1.21).  
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ġekil 1.21: Resim düzenleme araç çubuğu 

 Bilgisayara aktardığınız resminizin üzerinde artık istediğiniz değiĢikliği 

yapabilirsiniz (Resim 1.22 - 23). 

 

Resim 1.22:Resmimizin alt kısmı kesilerek ufukta kuĢ figürleri eklendi 
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Resim 1.23: Aynı resim ters çevrildi ve ortadan eklendi 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 
1. (   )Yapılan tasarımı bilgisayara aktarırken bir tarayıcının olması yeterlidir. 

 

2. (   )Tasarımı bilgisayara aktarırken donanımlı yazılımlara ihtiyaç vardır. 

 

3. (   )Bilgisayar ortamına aktarılacak tasarımlar, özgün çalıĢmalarımız olabileceği gibi 

hazır fotoğraf ya da resimler de olabilir. 

 

4. (   )Bilgisayar ortamına aktarılacak resimler JPG formatında olmalıdır. 

 

5. (   )Paint programı bir bilgisayara aktarılan bir resim üzerinde çalıĢmak için yeterlidir. 

 

6. (   )Taradığımız bir resmi bilgisayara aktardıktan sonra üzerinde çalıĢmak için hazırdır. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı, cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaĢadığınız 

sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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AĢağıdaki iĢlemleri tamamladığınızda tasarımları bilgisayarınıza aktararak yaptığınız 

çalıĢmaları duvar resimleriyle farklı alanlara yönelik tasarımlama sürecini baĢlatabileceksin 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri „Evet‟ ve 

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

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Tasarımınızı hazırladınız mı?   

2. Tasarımlarınızı bilgisayar ortamına aktarırken hangi tür 

yazıcıyı kullanacağınıza karar verdiniz mi? 
  

3. Tasarımınızı tarama iĢleminden geçirdiniz mi?   

4. Tasarımınızı bilgisayara JPEG formatında kaydettiniz mi?   

5. Tasarımınız üzerinde değiĢiklikler yapmak için uygun resim 

programını seçtiniz mi? 
  

6. ÇalıĢmanızı, seçtiğiniz resim programına aktarırken 

kaydettiniz mi? 
  

7. ÇalıĢmanızı istediğiniz ölçütlere getirdiniz mi?   

8. ÇalıĢmanızın en son Ģeklini kaydettiniz mi?   

9. Farklı bir tasarım ile farklı tekniklerle çalıĢtınız mı?   

 

AĢağıdaki ölçütlere göre çalıĢmanızı değerlendiriniz. 

 
DEĞERLENDĠRME 

 

UCevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaĢadığınız 

sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ– 2 
 

 

Yüzeye yönelik analizler yaparak ĠĢ yüzeyi koĢulları ölçütlerinin denetimini 

yapabileceksiniz. 

 

 

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araĢtırmalar Ģunlardır: 

 

 Bilgisayarda tasarım hazırlama yöntemlerini inceleyiniz. 

 Hazırladığınız tasarımların yüzeye nasıl aktarılabileceğini araĢtırınız. 

 

2.1. Tasarımın 1/1 Baskısını Almak 
 

Baskı; Ģekil, yazı, grafik ve resimlerin gerçeğine en yakın biçimde, bir yüzey üzerine 

çoğaltılarak ve hızlı aktarılması olarak tarif edilebilir. Baskı makinesinin özelliklerine bağlı 

olarak (tek renkli, iki renkli, dört renkli, altı renkli, ön arka baskılı gibi) baskının süresi ve 

kalitesi değiĢebilir.  

 

2.1.1. Uygun Baskı Aracının Belirlenmesi 
 

 Ofset baskı: TaĢ baskı esaslarında hareket edilerek bulunmuĢ ve geliĢtirilmiĢ 

bir sistemdir. Kalıp çinko plakalardan oluĢur. Yüzeyde herhangi bir yükseklik 

veya çukurluk yoktur. Suyun, yağı itmesi prensibine göre çalıĢır. Bu baskı 

sisteminin en önemli özelliği diğer baskı sistemlerine göre kalıbın daha kolay 

hazırlanması ve çok küçük ayrıntıların rahatlıkla basılabilmesidir. Bu nedenle 

gazete, dergi, kitap, broĢür, ofis vs. basımında günümüz baskı sanayinde baĢarı 

ile kullanılmaktadır. (Resim 2.1) 

 

Resim 2.1: Ofset baskı 
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 Serigrafi (elek) baskı: ġablon baskının geliĢtirilmesiyle elde edilmiĢ bir baskı 

türüdür. En önemli özelliği, her türlü katı üzerine baskı yapılmasıdır. Bu 

metotla bayraklar, flamalar vb. Ģeyler üzerine baskılamalar yapılır (Resim 2.2). 

 

Resim 2.2: Serigrafi baskı 

 

 Tipo (yüksek) baskı: Metal harflerle yapılan yüksek baskıya denir. Uzun ve 

zahmetli bir baskı hazırlık süreci gerektirir. Metal harflerin tek tek sayfa 

oluĢturacak bir biçimde düzenlenmesi yöntemi kullanılır (Patates baskısına 

benzer.). Kalıp üzerindeki görüntü terstir.Günümüzde kullanımı önemli oranda 

bırakılmıĢtır. Ender olarak kartvizit, fatura ve özel koleksiyon yayınların 

basımında kullanılır. Tipo baskı makineleri daha çok matbaacılığa; kesim, 

gofre, numaratör baskı, piliyaj-perforaj baĢka alanlarda hizmet eder  (Resim 

2.3). 

 

Resim 2.3: Tipo baskı 

 

 Flekso baskı : Doğrudan yüksek baskı sisteminin bir dalıdır. Baskı kalıbının 

yüzeyinde yüksekte kalan iĢli alanlardaki mürekkep almıĢ görüntülerin basınç 

etkisiyle baskı malzemesinin üzerine geçirilmesi esasına dayanan bir baskı 

yöntemidir. Kalıbı lastik olan baskı tekniğidir. Baskı kalıplarının basmayan 

kısımları ise derindir. Flekso baskı sistemi çoğunlukla ambalaj, etiket ve gazete 

baskısında kullanılmaktadır (Resim 2.4). 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Metal
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bask%C4%B1
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Resim 2.4 : Flesko baskı 

 

 Tifdruk (çukur) baskı: OyulmuĢ bakır kalıplarından baskı yapılan sistemdir. 

Mürekkep haznesi içinde baskı motifini belirleyen değiĢik derinlikteki 

çukurlarla kaplı bir silindir dinmekte, bir ragle sıyırıcı basmayacak bölümlerden 

fazla mürekkebi sıyırmakta, kauçuk kaplı bir merdane ise kâğıdı silindir üzerine 

presleyerek baskıyı gerçekleĢtirmektedir. (Resim 2.5) 

 

Resim 2.5: Tifdruk (çukur) baskı 



 

 22 

 

 Dijital baskı: Geleneksel ofset baskı tekniğinde kullanılan, film ve klasik 

anlamdaki kalıp gibi iki vazgeçilmez unsurun ortadan kaldırılmasıyla herhangi 

bir fotoğraf, diapozitif, negatif ve basılmıĢ görüntünün tarayıcılarla ya da 

doğrudan dijital kameralar yoluyla bilgisayara aktarılarak, üzerinde çalıĢılıp 

değiĢiklikler yapılmasına; bilgisayarda metin, grafik, çizim vb.nin birleĢtirilerek 

bir grafik dokümanın bir dijital baskı makinesi yardımıyla doğrudan baskı 

materyaline basılmasına olanak tanıyan sistemin geneline verilen addır. 

 

2.1.2. Renkli Baskının Alınması 

 
 AĢağıda; az önce söz ettiğimiz baskı tekniklerinin nerelerde kullanıldığını 

görecekesiniz. 

 Yaptığınız tasarımın baskısını alma konusunda size yardımcı olacaktır. 

 

2.1.3. Uygun Yöntemle Yüzeye Aktarma 
 

 Tipo (yüksek) baskı: ġu anda bu sistemde genellikle fazla incelik istemeyen, 

az trajlı iĢler yer yer basılmaktadır. 

 Serigrafi (elek) baskı: Özelliği, diğer baskı teknikleri ile basılamayan 

(polyester, cam, ahĢap, kumaĢ, metal vb.) maddelere ve çeĢitli özellikteki 

yüzeyler üzerine baskı yapılabilmesidir. 

 Ofset baskı: Ofset baskı makineleri günün ihtiyaçlarına göre geliĢme 

göstermiĢtir. A4 baskısı yapabilecek küçük ofsetten, bir anda 48 gazete 

sayfasının 4 rengini de basabilecek bir fabrikayı andıran sistemlere kadar çok 

çeĢitlidir. 

  Flekso baskı : Fleksoda çoğunlukla bobin kâğıt ve folyeler üzerine baskı 

yapılır. 

 Tifdruk (çukur) baskı: Kalıp alma iĢi diğer sistemlere göre zor ve pahalıdır. 

Avantajı, bir kalıbın milyon üzerinde baskı yapabilmesidir. Bu yüzden devamlı 

yüksek tirajlı iĢ kapasitesi olan matbaalar tarafından tercih edilir. 

  Dijital baskı: Dijital baskının beraberinde getirdiği en güzel yeniliklerden biri , 

önlüklü matbaa ustalarının yerini MacOS, Unix ve Windows sistemlerini çok 

iyi bilen insanlar olmasıdır. Dolayısıyla dijital baskı evlerimize de rahatlıkla 

girmiĢtir. 

 

 Size en uygun olanını bulabildiniz mi? 

 Bu konu ile ilgili  ‟‟Matbaa“ modülünü inceleyebilirsiniz. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

AĢağıdaki iĢlemi tamamladığınızda bilgisayara aktardığınız bir resmin 1/1 baskısını 

alabileceksiniz. 

 

Kullanılacak araç ve gereçler: 

 

 Bilgisayara kayıtlı tasarımınız 

 Yazıcı 

 

Resim 2.6 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

 Baskısını alacağınız resmi açınız. 

 Dosya (File) bölümüne tıklayınız ve Yazdır (Print) kısmına tıklayarak yazıcıdan 

çıktınızı alabilirsiniz. 

 

Uygulama Faaliyeti: Ölçekli 

yapım(uygulama) resmini 
Öğrencinin 

Adı ve Soyadı : 

 

Açıklama: Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız 

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

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Baskısı alınacak tasarımınızı hazırladınız mı?    

2. Hangi baskı türünü kullanacağınıza karar verdiniz mi?   

3. ĠĢ sürecini planladınız mı?   

4. Tasarımı gerekli ölçekte eskiz kâğıdına büyüttünüz mü?   

5. Teknik ayrıntı analizi yaptınız mı?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

AraĢtırma ve uygulama sonuçlarınızı değerlendirerek bir tasarım çalıĢması seçiniz. 

Seçiminizi, bilgisayar ortamında uygulanmak üzere iĢlem basamaklarını takip ederek bir 

sunum projesi hazırlayınız ve aĢağıdaki ölçme ölçütlerine göre çalıĢmanızı değerlendiriniz. 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Tasarımınızı yaptınız mı? 
  

2. Tasarımınızı tarayıcıya yerleĢtirdiniz mi? 
  

3. Tasarımınızı bilgisayara aktarırken uygun program 

seçtiniz mi? 

  

4. Tasarımınızı JPEG olarak kaydettiniz mi? 
  

5. JPEG olarak kaydettiğiniz dosyayı, seçmiĢ olduğunuz 

resim dosyasına aktardınız mı? 

  

6. Resim programında tasarımınızla ilgili gerekli 

düzenlemeleri yaptınız mı? 

  

7. Düzenlemesi biten tasarımın baskısını alabilmek için 

uygun baskı aracını seçtiniz mi? 

  

8. Tasarımınızın istediğiniz ölçüde baskısını alabildiniz 

mi? 

  

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Uygulama faaliyetinde kazandığınız davranıĢlarda iĢaretlediğiniz „Evet‟ler kazandığız 

becerileri ortaya koyuyor. „Hayır‟larınız için ilgili faaliyetleri tekrarlayınız. Cevaplarınızın 

tamamı „Evet‟ ise modül değerlendirme faaliyetine geçiniz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 
1 YanlıĢ 

2 YanlıĢ 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 YanlıĢ 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 

Sorular Cevaplar 

1 Ofset Baskı 

2 Flekso Baskı 

3 Dijital baskı 

4 Print 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 



 

 27 

KAYNAKÇA 
 
 IġINGÖR Dr.Mümtaz, Prof. Dr. Erol ETĠ, Prof. Dr. Mustafa ASLIER, Resim I 

–Temel Sanat Eğitimi Resim Teknikleri Grafik Resim, Devlet 

Kitapları,1986, Ankara. 

 BECER Emre, ĠletiĢim ve Grafik Tasarım, Dost Kitabevi Yayınları 4. Baskı, 

Nisan 2005, Ankara. 

 AKDAMAR Ali, Amblem için Ön Söz, Grafik Sanatı Dergisi, Sayı:1–4, 

1985, Ġstanbul. 

 TAġÇI Abdullah, Marka ve Amblemler, Grafik Sanatı Dergisi, Sayı:1-

4,1985, Ġstanbul. 

 ERTEL Mengü, Amblem Tasarımı Üzerine Bazı Değinmeler, Grafik Sanatı 

Dergisi, Sayı:1-4, 1985, Ġstanbul. 

 Behaeghel Julien, Marka ve “Antropomorfik Tasarım, Grafik Sanatı 

Dergisi,  

Sayı:1-4, 1985, Ġstanbul. 

 MADEN Said,Türk Grafik Sanatı Tarihi, Grafik Sanatı Dergisi, Sayı:1–4, 

1985, Ġstanbul. 

 Logo-Türk GrafikTasarımcıları, Alternatif Yayıncılık, 1.Baskı, 2006. 

 TEKĠR GülĢen, YayımlanmamıĢ Duvar Resmi Ders Notları, 2007, Ġstanbul. 

 EczacıbaĢı Sanat Ansiklopedisi, Cilt:1.2.3, Yapı Endüstri Merkezi  

Yayınları, 1997, Ġstanbul. 

KAYNAKÇA 


