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Abstract – Beginning from the 20th. Century, Architectural designs and plans are became more complex because of the 

increasing of functional needs. This appeared an orientation problem for users of the big complex buildings like hospitals, airport, 

shopping mall, etc. For solving this problem, there are some graphs designed for interiors. One of that graph type is pictograms. 

Pictograms are minimal symbols, which are created for explanation of situation, object, notion, etc.  

Pictograms have been used from ancient times. The pictograms that appear as hieroglyphs in ancient Egypt; In today's 

architecture; It is seen that it is located on different structural elements such as columns, beams, walls, floors. 

In recent years, with the widespread use of technology, fixed graphic pictogram representations; started to take 

electronic pictograms. Among the innovations brought by the electronic pictograms, it can be shown to be easier to shape 

according to need, ease of maintenance and continuous conversions and eliminating the complexity of writing and figure. 

The aim of this study is to classify the electronic pictograms and their innovations according to the structural elements. 

In the study, electric - electronic pictogram samples will be discussed according to structural elements and their innovations will 

be discussed. Recent electronic pictogram samples used in buildings will be classified according to the structural elements used; 

As a result of the classification made, the innovations brought by the electronic pictograms according to the structural elements 

will be discussed. 
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Yapı Elemanlarında Elektrik Elektronik Piktogram Kullanımı 

Özet –20. yy.’ın başlarından itibaren işlevsel ihtiyaçların artması sonucu bina planları ve mimarisi giderek karmaşık hale 

gelmiştir. Bu durum bina kullanıcıları için özellikle hastane, havaalanı, alışveriş merkezi vb. gibi büyük yapılarda kullanım ve 

yönlendirme sorununu beraberinde getirmiştir. Yönlendirme sorununun çözümü için mekanlarda yönlendirici olarak kullanılan 

farklı grafik anlatım türleri mevcuttur. Bu grafik anlatım türlerinden bir tanesi de piktogramlardır. Piktogramlar herhangi bir 

nesne,olay veya kavramı anlatmak için kullanılan minimal semboller olarak tanımlanabilir. 

Tarihsel süreç içerisinde çok eski çağlardan beri piktogramlar kullanılmaktadır. Antik mısırda hiyeroglif olarak 

karşımıza çıkan piktogramlar; günümüz mimarisi incelendiğinde; bina içerisinde kolon, kiriş, duvar, zemin gibi farklı yapı 

elemanlarının üzerinde yer aldığı görülmektedir. Farklı yapı elemanları üzerinde yer alan piktogramlar yapı elamanı şekline göre 

yatay veya dikey olarak tasarlanarak bina içi yönlendirici olarak kullanılmaktadır. 

Son yıllarda teknolojinin yaygın kullanımı ile birlikte sabit grafik piktogram anlatımların yerini; elektronik piktogramlar 

almaya başlamıştır. Elektronik piktogramların getirmiş olduğu yenilikler arasında ihtiyaca göre daha kolay şekillenebilmesi, 

bakım kolaylığı ve sürekli dönüşümleri ile yazı ve şekil karmaşıklığını ortadan kaldırmaları olarak gösterilebilir. 

 Bu çalışmanın amacı elektronik piktogramların ve beraberinde getirmiş oldukları yeniliklerin yapı elemanlarına göre 

sınıflandırılarak irdelenmesidir. Çalışmada elektronik piktogram örnekleri yapı elemanlarına göre sınıflandırılarak getirmiş 

olduğu yenilikler tartışılacaktır. Binalarda son dönemde kullanılan elektronik piktogram örnekleri kullanıldığı yapı elemanlarına 

göre sınıflandırılacak; yapılan sınıflandırma neticesinde yapı elemanlarına göre elektronik piktogramların getirmiş olduğu 

yenilikler tartışılacaktır. 
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I. GİRİŞ 

Sanayi devrimi sonrası şehirler giderek kalabalıklaşmıştır. 

Şehirlerde teknolojinin de devreye girmesi ile binaların 

kullanımlarında işlevsel bazı değişimler söz konusu olmuştur. 

Bunun sonucu olarak binaların daha kompleks; işlevsel açıdan 

daha yoğun olduğu söylenebilir. Özellikle teknolojik 

gelişmelerle birlikte ortaya çıkan ve teknolojik gelişmelerin 

etkilediği; havalimanı, otogar, avm hastane okul gibi binaların, 

işlevsel açıdan daha karmaşık ve şehirlerin büyümesinden 

kaynaklı kullanıcı yoğunluğuna bağlı olarak daha büyük 

olduğu söylenebilir. 

Karmaşık ve büyük binalar, kullanım zorluklarını da 

beraberinde getirmiştir. Bu kullanım zorluklarından bir tanesi 

kullanıcıların yön bulma sorunudur. Bu sorunun giderilmesi 

için bina içerisinde yönlendirici olarak bazı grafikler 

kullanılmaya başlanmıştır. 

Grafik tasarım tarih boyunca insanlığın iletişim aracı 

olmuştur. Prehistorik devirlerden beri birlikte yaşamanın 

başlıca koşulu olan iletişime bir düzen ve açıklık getirmek 

isteyen insan, düşünce ve kavramlara görsel bir anlatım 

kazandırmanın yollarını araştırmıştır [1]. 

Piktogram uluslararası iletişimleri kolaylaştıran, bir nesne 

ve bu nesnelerin anlamını ifade eden, grafik sembollerin genel 

ismidir. Piktogram işaretleri insanın varoluş süreci ile ortaya 

çıkmıştır ve günümüzde de işlevini devam ettirmektedir [2]. 

Semboller ise  

Bilindiği kadarıyla MÖ 15 000’lere dayanan insanoğlunun 

görsel macerası, insanın binlerce yıldır zenginleşen iletişim 

boyutunda önemini her geçen gün artırarak sürdürmektedir. 

İnsanın imgeler ile bu serüveni günümüzden yaklaşık 5000 yıl 

önce yazının bulunmasıyla farklı bir biçime bürünmüştür. 

M.Ö. 3000’lerde Mezopotamya’da, sayılar ve yazı, tapınak 

hesaplarının tutulması zorunluluğundan doğmuştur [3]. 

Yazının bulunmasından sonra konuşmanın mümkün 

olmadığı her durumda grafik anlatımlar ve semboller 

kullanılmaya başlanmıştır. 

Hızla gelişen teknoloji ve her geçen gün yeni boyutlar 

kazanan insanlar arası ilişkiler, globalleşme sürecinde 

işaretlerin daha sistematik hale getirilmesini zorunlu hale 

getirmiştir [4].  

Bu nedenle bulunan yazı ve piktogramlar geliştirilerek 

hayatın her alanında insanlığa yol gösterici haline gelmiştir. 

Bu nedenle sanayii devrimi sonrası 1900’lü yıllarda başlayan 

ortak dil çalışmaları sosyologlar, uzmanlar ve grafikçiler 

tarafından önemsenmiştir. Batıda Gyorgy Kepes, Maholy 

Nagy, Otto Neurath gibi isimlerin bu konudaki yoğun 

çalışmalarına rastlanmaktadır [5].  

Sanayi devrimi sonrası yapılan bu çalışmalar sonucu görsel 

iletişimin, toplum ve bireyin tüm etkinlik alanlarında 

uygulanmaya başladığı söylenebilir. 

Görsel iletişimin uygulama alanları şu şekilde  

sıralanmaktadır [6]: 

 Üretim ve iş çevrelerinde güvenlik koşullarını 

bildirmede, üretim ve makinelerin kontrol ve 

kullanımlarında, 

 Ulaşım ve taşımacılıkta, trafik işaretleri v.b., 

 Hizmet üretiminde, kodlama, arşivleme v.b., 

 Kamusal çevrelerde, kent içi ulaşım, haberleşme, 

turizm, 

 Sivil ve askeri hizmetlerde, üniformalar, semboller, 

işaretler v.b., 

 Teknolojide renk ve biçim kodlu işaretler v.b., 

 Tüketim alanında, paketleme, reklam v.b. 

Bu uygulama alanlarına ait binaların hemen hemen tümünde 

görsel iletişim aracı olarak piktogramların kullanılmakta 

olduğu düşünülecek olursa, piktogramların bina içerisindeki 

önemi anlaşılabilir. 

Piktogram, bir kavram veya fikri görsel hale dönüştürmek 

için sembollerle yalınlaştırılarak oluşturulan resimsel yazı 

şeklidir. Piktogramların en önemli özelliği, iletişimde dile 

getirilmeye gerek olmayan ayrıntılardan arındırılarak, 

yalınlaştırılmış olmalarıdır. Anlatılmak istenileni doğrudan 

belirten birer imge oldukları için piktogramlar dolaysız 

iletişimde bulunmaktadır [7]. 

  

Şekil. 1  Soldan Sağa; Piktogram ve Elektronik Piktogram Örnekleri [8], [9] 

Son yıllarda elektrik- elektronik ürün kullanımının 

hayatımıza girmesi ile birlikte ürün grupları yenilikçi 

yaklaşımlarla eletirik enerjisinden faydalanan elektronik 

devrelere sahip ürünler olmaya başlamıştır. Ürünlerin 

elektrınik olması beraberinde birçok kullanım kolaylığını da 

getirmiştir. Bu ürün gruplarından bir tanesi de grafik tasarım 

ürünleridir. Grafik tasarımda piktogramlar da elektronik 

sistemlerden faydalanmaktadır.Elektronik piktogramlar yapı 

üzerinde çok farklı yapı elemanı grupları ve sınıflarında 

görülebilir.  

Bu yapı sınıfları incelendiğinde piktogramların Taşıyıcı 

elemanlar sınıfı; duvar, kolon, kiriş, döşeme, merdiven 

gruplarında oldukça fazla yer aldığı görülmektedir.  

Bu çalışmada elektrik - elektronik piktogramlar; örnekler 

üzerinden, taşıyıcı yapı elemanları sınıflarının alt gruplarına 

göre ayrıştırılarak irdelenmiştir. 

Örnek olarak ele alınınan elektronik piktogramın kullanım 

amaçları ve kullanıldığı yapı elemanı grubu tablolaştırılarak 

verilmiştir. Her yapı elemanı sınıfı için 3 farklı örnek 

çalışmada ele alınmış ve yapı içerisinde kullanım amaçları 

karşılaştırılarak irdelenmiştir. 

İrdelemeler sonucunda elektronik piktogramların yapı 

içerisinde kullanılma amaçları yapı elemanı sınıflarına göre 

tespit edilmiştir. 

II. BULGULAR 

Örneklem olarak kullanılan elektronik piktogramlar Tablo 

1.’de gösterilmiştir. Örneklem olarak seçilen piktogramların 

kullanıldığı yapı elemanları grubu, kullanım amacı, 

kullanıldığı yapının adı ve yeri ile fotoğrafları Tablo 1.’de 

görülmektedir. 

Örneklem piktogramların kullanım amaçları; kolay 

okunabilirlik, kolay dönüştürülebilirlik, gibi gruplara ayrılarak 

incelenmiştir. 
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1. Örneklem Elektrik – Elektronik Piktogramlar [10], [11] 

Yapı 

Elemanı 

Grubu 

Kullanım Amacı 

Kullanıldığı 

Yapının Adı 

ve Yeri 

Fotoğraf 

D 

U 

V 

A 

R 

Kolay 

Dönüştürülebilirlik 

Palladium 

Mall - 

Hindistan 
 

Kolay 

Dönüştürülebilirlik 

Azia Centre - 

Çin 

 

Dikkat Çekmek- 

Gece 

Görülebilirlik 

Northern 

Quest Casino 

& Resort – 

Amerika  

K 

O 

L 

O 

N 

Kolay 

Dönüştürülebilirlik 

Singapore 

Management 

University - 

Singapur 
 

Kolay 

Dönüştürülebilirlik 

Tate Modern 

- İngiltere 

 

Tasarımsal 

1180 

Peachtree 

TAP 

Restaurant - 

Amerika  

K 

I 

R 

I 

Ş 

Gece 

Görülebilirlik 

IBAT - 

İrlanda 
 

Gece 

Görülebilirlik 

City National 

Plaza - 

Amerika  

Dikkat Çekmek - 

Gece 

Görülebilirlik 

Loews 

Philadelphia 

Hotel - 

Amerika 
 

D 

Ö 

Ş 

E 

M 

E 

Gece 

Görülebilirlik - 

Dikkat Çekmek - 

Tasarımsal  

Catedral of 

Christ the 

Light - 

Amerika  

Kolay 

Dönüştürüleblirlik 

Cadence 

Campus – 

Research and 

Deveşopment 

Centre 
 

Dikkat Çekmek 

Windcreek 

Casino and 

Resort - 

Amerika  

M 

E 

R 

D 

I 

V 

E 

N 

Dikkat Çekmek 

PVR 

Cinemas - 

Hindistan 
 

Dikkat Çekmek 

Attorney 

General 

Department - 

Avustralya 

 

Dikkat Çekmek - 

Kolay 

Dönüştürülebilirlik 

Vancouver 

Airport - 

Kanada  

III. TARTIŞMA 

Örneklem olarak seçilen yapıların taşıyıcı yapı elemanı 

grupları incelendiği zaman elektronik piktogramların bina 

içerisinde 4 ana neden ile kullanıldığı görülmüştür. Bu 

nedenler; 

 Kolay dönüştürülebilirlik 

 Dikkat çekmek 

 Gece görülebilirlik 

 Tasarımsal nedenler şeklindedir. 

Elektrik elektronik piktogramların tasarım nedenleri 

üzerinden Tablo 1.’deki örneklem grubu irdelenecek olursa; 

Duvar yapı elemanı grubundaki örneklemlere bakıldığı zaman 

iç mekanlarda özellikle kolay içeriği kolay ve sürekli 

dönüşebilen elektrik elektronik piktogramların kullanıldığı; 

Palladium Mall ve Azia Centre örnekleri üzerinden 

gözlemlenmektedir. Northern Quest Casino & Resort 

örneğinde olduğu gibi; bina kabuğunda kullanılan elektronik 

piktogramlarda ise kolay okunabilirlik ve dikkat çekmek 

hedeflenmektedir. Mekan içerisinde duvar yüzeylerinde yer 

alan piktogramlar için kolay dönüşebilen elektronik 

piktogramlar seçildiği zaman işaretçi karmaşası giderilmekte 

ve daha küçük yüzeylerde; anlatılmak istenenler daha kolay 

anlatılmaktadır. Bunun yanı sıra, hava limanları gibi gün 

içerisinde değişmesi gereken işaretçilere sahip mekanlarda; 

piktogramlar rahatlıkla tek tuş ile değiştirilebilmektedir. 

Kolonlarda kullanılan piktogramlarda da genelde duvarda 

hedeflenen tasarım amaçları aynı doğrultudadır. Singapore 

Management University ve Tate Modern örneklerinde 

görüldüğü üzere; kolonlarda kullanılan elektrik elektronik 

piktogramlarda da hedef genelde kolay dönüşebilmesidir. 

Kirişler üzerinde yer alan elektrik elektronik piktogramlar 

özellikle cephe üzerinde yer almaktadır. Bu piktogramların 

elektrik elektronik olmasında; cephe duvarlarında olduğu gibi 

geceleri kolay görülebilmesi ve dikkat çekmesi 

amaçlanmaktadır. IBAT, City National Plaza ve Loews 

Philadelphia Hotel örneklerinin üçünde de elektrik elektronik 

pictogram kullanımı ile geceleri kolay görülebilme ve dikkat 

çekme, hedeflenmiştir.  

Döşemelerde yer alan piktogramlar incelendiği zaman çok 

çeşitli nedenler ile elektrik elektronik piktogramların 

kullanıldığı görülmektedir. Bu piktogramların hemen hemen 

ortaya konulan 4 neden ile de kullanıldığı gözlemlenmektedir. 

Catedral of Christ the Light, Cadence Campus ve Windcreek 

Casino and Resort örneklerinde kolay dönüşebilirlik, dikkat 

çekme, gece görülebilirlik ve tasarımsal hedeflerin tamamı; 

yer yer görülmektedir. 

Merdivenlerde, PVR Cinemas, Attorney General 

Department ve Vancouver Airport örneklerinde de görüldüğü 

gibi elektrik elektronik piktogramların tercih edilme sebepleri 

dikkat çekerek bina içerisinde ulaşılmak istenen yerin 

bulunmasının kolaylaştırılmasıdır. Özellikle yoğun iç 

mekanlarda aydınlatmaya sahip piktogram kullanımı mekan 

içerisinde gözün bu işaretçileri daha kolay algılamasını 

sağlamaktadır. 

IV. SONUÇ 

Sonuç olarak elektrik elektronik piktogramların bina taşıyıcı 

elemanları üzerinden kullanımlarının getirmiş olduğu avantaj 

ve yenilikler Tablo 1 üzerinden yazılacak olursa; 

Genel olarak elektrik elektronik piktogramların getirmiş 

olduğu 4 yenilik ve avantaj vardır. Bunlar; kolay 
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dönüştürülebilirlik, dikkat çekicilik, gece görülebilirlik ve 

tasarımsal farklılıklar şeklinde sıralanabilir. 

Kolay dönüştürülebilirlik elektrik elektronik piktogramların 

kolaylıkla içeriğinin değiştirilerek uygun amaca hizmet eder 

duruma getirilmesidir. Kolay dönüştürülebilen piktogramlar 

kimi zaman kullanıcıya interaktif hizmet de sunabilmektedir. 

Dikkat çekicilik iç mekanda piktogramların mekan 

içerisinde daha kolay algılanarak mekan kullanıcıların daha 

kolay yönlendirilmesini sağlamaktadır. Dış mekanda ise 

yapının dikkat çekerek merak uyandırmasını sağlamaktadır. 

Gecegörülebilirlik piktogramların aydınlatma 

elemanlarının yetersiz kaldığı durumlarda kolaylıkla 

algılanabilmesini sağlamaktadır. 

Tasarımsal nedenler ise elektrik elektronik piktogramların 

mekana getirmiş olduğu tasarımsal yenilikleri ifade 

etmektedir. 

Duvar yapı elemanı grubunda elektrik elektronik 

piktogramlar iç mekanda kolay dönüştürülebilmeleri; yapı 

kabuğunda ise dikkat çekici ve gece görülebilmeleri ile yaygın 

olarak tercih edilmektedir. 

Kolonlarda duvarlarda olduğu gibi kolay dönüştürülebilir 

olmaları nedeni ile elektrik elektronik piktogramlar tercih 

edilmektedir. 

Kirişlerde özellikle bina cephelerinde gece görülebilirlikleri 

ve dikkat çekicilikleri elektrik elektronik piktogramların 

getirmiş olduğu yeniliklerdir. 

Döşemelerde kolay dönüştürülebilirlik, dikkat çekicilik, 

gece görülebilirlik ve tasarımsal farklılıklar olarak elektrik 

elektronik piktogramların getirmiş olduğu bütün yenilikler; 

tercih sebeplerini oluşturmaktadır. 

Merdivenlerde ise dikkat çekicilik ve kolay 

dönüştürülebilirlik elektrik elektronik piktogramların sağlamış 

olduğu avantajlardır.  

Wyman’a göre, yönlendirme ve işaretleme dizgeleri 

tasarlarken izlenecek temel hedefler; farklı kültürlerden gelen 

insanlarla iletişimde bulunabilecek uygun ve okunaklı 

görüntüler oluşturmak, üçüncü boyutu kullanmak ve iyi 

işleyen, gerektiğinde zaman testine dayanıklı olabilen, sade 

estetiğe sahip özgün bir dizge yaratmaktır [12]. 

“Piktogram tasarımında aranan özellikler” ile ilgili 

gereklilikleri; “dikkat çekicilik, sadelik, endüstriyel ve 

ekonomiklik, estetik özellik başlıkları altında sıralamaktadır 

[13]. Dolayısı ile genel olarak elektrik elektronik 

piktogramların kullanım amaçlarına bakıldığı zaman 

bahsedilen bu özelliklerin pekiştirilmesi amaçlandığı 

görülmektedir. Özellikle yön bulma da ilk akla gelen 

araçlardan biri olan işaretler sistemi, tek başına yeterli 

değildirler. Ayrıca işaretler anlaşılır olmayabilir, doğru 

konumlanmamış olabilir, boyutları uygun olmayabilir yada 

insanlar tarafından güvenilir bulunmayabilirler [14]. Bu 

durumun giderilmesi elektrik elektronik piktogramların 

kullanımı ile amaçlanmaktadır. 
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