
TASARIMIN
TEMEL İLKELERİ
Tasarım çalışmaları yaparken ilham gel-
mesinin yanı sıra bazı belli başlı tasarım 
ilkelerini bilerek hareket ettiğimizde in-
sanlara tasarımımızdaki anlatımı daha 
iyi ifade etmiş oluruz.

En temel tasarım ilkelerine bakacak 
olursak bunların; Bütünlük, Farklılık, 
Vurgu, Denge, Alan, Zıtlık, Ritim ve Oran 
olduğunu görürüz.

Şimdi bu sekiz ilkeye yakından bakalım.      
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1. BÜTÜNLÜK
Bütünlük bir tasarımın tamamının bir 
anlam ifade etmesidir. Tasarımın parçaları 
çok güzel olabilir ancak tasarımın tamamı 
bütünsel bir anlam ifade etmelidir. Bu, tasa-
rıma eklenen tüm parçaların uyum içerisin-
de planlanması ile elde edilir.  



2. FARKLILIK
Farklılık ilkesi yapılan işin bugüne dek yapıl-
mış benzerlerinden farklı olması, aynı şeyi 
tekrar etmemesi ve özgünlüğü ile ölçülür. 
Özellikle afiş, broşür, kartvizit gibi tasarım-
larda farklılık önemlidir. 



3. VURGU
Tasarımın konusu, yani vermek istediği 
mesaj vurgulanmalıdır. Ana konu gerek 
renklendirme gerek görsel seçimi gerekse 
seçilecek kelimeler yoluyla mutlaka odak 
noktası haline getirilmeli, yani vurgulanma-
lıdır.



4. DENGE
Tasarımın tüm öğelerinin dengede olması 
gerekir. Yani ne çok fazla görsel, ne aşırı renk 
kullanımı, ne de düz yazıymış gibi aşırı 
kelime kullanımı tavsiye edilmez. Tüm 
bunlar bir dengede durmalı, kalabalık yapa-
rak gözümüzü yormamalıdır.



5. ALAN
Alanın doğru kullanımı da çok önemlidir. 
Eldeki zeminin boyutu ne olursa olsun farklı 
ölçeklendirmeler tercih edilebilir. Tasarıma 
boyut katarak da alan algısını genişletmek 
mümkündür.



6. ZITLIK (KARŞITLIK)
Tasarımın temel ilkeleri arasında önemli bir 
kural olan zıtlık yani karşıtlık, tasarımı göz 
alıcı hale getirmek için kullanılır. Hazırlanan 
görsel çalışmayı ilgi çekici yapabilmek için 
karşıtlıkların gücünden faydalanılır.



7. RİTİM (DEVAMLILIK)
Ritim, tasarımdaki genel uyumu ifade eder. 
Bu, gözün tasarıma bakarken ahenk içeri-
sinde bir akışla tüm öğeleri görebilmesi an-
lamına gelir. Böylece kişi, tasarımda bulu-
nan tüm detayları bir bakışta görebilir. 



8. ORAN/ ORANTI
Tasarımda oran ve orantıya çok dikkat edilir. 
Aynı tasarım içerisinde bulunan yazılar ve 
şekiller arasında olması gereken dengeyi 
ifade eden oran ve orantı, tasarımda estetik 
algısını yaratır ve istenen noktaların öne çı-
karılabilmesini sağlar.


