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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN Sanat ve Tasarım 

MESLEK / DAL Plastik Sanatlar 

MODÜLÜN ADI Konstrüksiyon  

MODÜLÜN TANIMI 

Tasarım Uygulama alanının konstrüktif plastik form 

kompozisyon kavramları; üç boyutlu, özgün konstrüktif form 

çeĢitleri tasarımları, teknik malzemeyle uygulamaları 

öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40 / 32 

ÖNKOġUL  

YETERLĠK Özgün konstrüksiyon yapmak  

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam sağlandığında, teknik malzemeyle 

standartlarına göre, özgün konstrüksiyon tasarlayarak 

yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Modüllerden oluĢan, üç boyutlu konstrüktif form 

tasarımları yapabileceksiniz. 

2. Teknik malzemeyle fonksiyonel konstrüksiyon 

formun uygulamasını yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanımlı tasarım atölyesi, teknik resim gereçleri, renkli 

boya ve gereçleri, sanat ile ilgili basılı ve görsel kaynaklar 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra; verilen ölçme 

araçlarıyla, kazandığınız bilgileri ölçerek, kendi kendinizi 

değerlendireceksiniz. 

Öğretmen, modül sonunda ölçme aracı (test, çoktan seçmeli, 

doğru yanlıĢ vb.) uygulayarak modül uygulamalarıyla 

kazandığınız bilgileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Üç boyutlu konstrüksiyon bilgisine sahip olan kiĢi, çağdaĢ sanat görüĢü kazanmıĢ 

demektir. Sanatsal tasarımlı, üç boyutlu konstrüktif formların estetik duygusuna sahip olmak, 

kiĢiyi olumlu yönden etkilemektedir. Tasarım ve uygulama dersi modüllerini baĢarıyla 

tamamlamıĢ olan bir öğrenci, yaĢamında üç boyutlu formlara ve Ģekillendirmelere yer 

vereceğinden, toplum içinde farklı bir yerde olacaktır.  

 

Tasarım uygulama; belirli kurallara dayalı olarak, çeĢitli tasarım gereçleri ve teknik 

uygulamanın araç gereçleriyle yapılmalıdır. Ġstenilen Ģekillendirme bilgilerini aldıktan sonra, 

bu gereçleri doğru kullanarak çalıĢtığınız alanda yapacağınız tasarımlar ve uygulamalar daha 

anlaĢılır olacaktır. Üç boyutlu konstrüksiyon tasarımlarının taslak çizimlerini, kaliteli 

biçimde yapmak daha sonraki uygulama iĢlerinde size yol gösterecektir. Yapmak 

istediklerinizi taslak kâğıdın üzerine çeĢitli resim teknikleriyle çizebileceksiniz. Taslak 

yapım resmi okuyarak ve konstrüksiyon iĢlem sırasını takip ederek doğru uygulama ve 

kaliteli bir iĢ yapmıĢ olacaksınız. 

 

Hazırlanan bu modülde; sanat ve tasarım alanının özgün konstrüksiyon kavramlarını 

inceleyerek üç boyutlu, özgün ve fonksiyonel yapısal (konstrüktif) form tasarımlarını; 

desenleri, çizimleri ve teknik malzemeyle yapılan uygulamaları ele alacağız. Tasarlama 

gücünü geliĢtirerek Tasarım Uygulama alanına adım atmıĢ olacaksınız. Modülü baĢarı ile 

tamamladığınızda tasarım uygulama, temel düzenleme olanaklarını öğrenip sanatın çeĢitli 

dallarında bu bilgi ve becerileri kullanabileceksiniz. 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ - 1 
 
 

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultursunda, donanımlı tasarım atölye ortamı 

sağlandığında, standartlarına göre üç boyutlu konstrüktif form tasarımı uygulayabileceksiniz.  

 

 

 
 

 ġehir ve üniversite kütüphanelerindeki sanat kitaplarından faydalanarak yapı 

(konstrüksiyon) kavramını araĢtırınız. 

 Fonksiyonel ve özgün konstrüktif formlar ile ilgili basılı ve görsel kaynakları 

inceleyiniz. 

 

1. KONSTRÜKTĠF FORM TASARIMI 
 

1.1. Konstrüksiyon Tasarım Ġlkeleri 
 

Konstrüksiyon, belirli estetik ve teknik ilkelere dayanan, benzerlerinden farklı 

özelliklere sahip olan, özgün form tasarımıdır. Tasarım olarak konstrüksiyon, form 

kurgulama veya tasavvur sistemidir (Resim 1.1.). 

 

Resim 1.1: Konstrüksiyon 

ÇağdaĢ tasarım, rasyonel ve sistematik bir faaliyet olarak modüler konstrüksiyon 

yöntemini benimsemiĢtir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Modüler konstrüksiyon; obje yapımında, temel yapı birimleri kullanılarak tasarlanıp 

yapılmasını öngören yönteme denir (Resim 1.2.). Bu sistem, temelinde geometrik konstrüktif 

yapıyı ön plana çıkaran bir sistemdir. Formolojik açıdan, bu sistemde yapı birimi olarak; 

üçgen, kare, dikdörtgen gibi geometrik Ģekiller veya piramit, küp, prizma gibi biçimler 

kullanılmaktadır.  

 

Resim 1.2: Modüller konstrüksiyon tasarımı 

Konstrüksiyon tasarımı, fonksiyonel (bina, kullanım eĢyası) ve özgün (heykel, 

enstalasyon) tasarımın uygulamaya geçmeden önce zihinde öngörülmesidir. Konstrüksiyon; 

bir kurgulama sistemi olarak tasarım ve teknik uygulama bütünüdür.  

 

Konstrüksiyon tasarımının amacı; yapısal geometrik elemanlar ve konstrüktif ilkeler 

kullanarak, ortaya bir öngörü niteliğinde, taĢıyıcı yapı formu yaratmaktır.  

 

Teknik uygulama olarak da amaç; tasarım neticesinde, teknik malzemeden taĢıyıcı rol 

üstlenen karkas veya iskelettik ürün üretmek ya da ürünün imalatını yapmaktır. 

 

Sanatsal eĢya yapımı, tasarım ve uygulama aĢamalarından oluĢmaktadır. Tasarım 

aĢaması; bir sanatsal biçimin, konstrüksiyonu belirli prensipler veya ilkeler üzerine kurulu 

kurgulama sistemidir. Bu ilkelerle yapı bütünü içinde belirli kurgu düzeneği oluĢturmaya 

yönelik bir faaliyettir. Sanatçı, kurgu ilkeleri yardımıyla özgün konstrüktif form tasarımı ve 

uygulaması yapmaktadır. 

 

Özgün form tasarımı veya kurgulama (konstrüksiyon) oran/orantı, denge, uyum, 

ritim/aritim, simetri/asimetri, hareketli/durağan gibi temel ilkeler (prensipler) üzerine 

kuruludur: 
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Resim 1.3: 3D Konstrüksiyon tasarımı 

Oran/orantı (proporsi); konstrüksiyonun bütünü içinde, detayların kendileri ve 

bütünün arasında ölçüsel iliĢikliğini ifade etmekte olan bir ilkedir.  

 

Denge; 3D sanatsal kurgunun içinde, öğelerin birbirine konumsal ve büyüklük 

karĢıtlığını ifade eden bir ilkedir. 

 

Ritim; sanatsal formun içinde konstrüksiyon öğelerinin periyodik tekrar ilkesidir. 

Ritim, devamlı ve devamsız olarak türlerine ayrılır. Devamlı ritim; genelde dekoratif veya 

fonksiyonel kompozisyonda görülen form tekrardır. Devamsız ritim; özgün sanatsal formun 

içinde kendine özgü, serbest ögesel tekrardır. 

 

Armoni (uyum); sanat eserinde Ģekillerin, çizgi ve renklerin paralellik, benzerlik ve 

yakınlık ilkesidir. 

 

Kontrast (yalınlık); Ģekiller ve temelinde renkler arası zıtlıkları belirten ilkedir. 

 

Hareket; form öğelerinin birbiriyle farklı saflarda bulunması neticesinde hareket 

duygusu uyandıran ilkedir. 

Durağanlık; form ögelerinin aynı hizada bulunduğunda sabitlik hissi uyandıran ilkedir. 

 

Simetri; sanatsal formun içinde, ögelerin bir eksene göre, karĢıt yönde aynasal 

tekrarını ifade eden konstrüksiyon ilkesidir ( Resim 1.3). 

 

Asimetri; formun içinde, bir eksene göre, ögelerin birbirine serbest durumlarını 

gösteren bir ilkedir. 
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Resim 1.3: a, b, c Konstrüksiyon ilkeleri (simetri, hareket, uyum) 

1.1.1. Konstrüksiyonun Geometrik Analizi 
 

Konstrüksiyonun geometrik analizi; hücresel, dokusal yapının veya elemanların 

geometrik Ģeklinin ve düzeninin analizini ifade eder. Bir konstrüksiyon üçgen, kare, dörtgen, 

beĢgen gibi temel geometrik Ģekillerden oluĢabilir (Resim 1.4.). 

 

Resim 1.4: Geometrik Ģekillerle oluĢturulan konstrüksiyon 

Konstrüksiyon, eleman sayısına ve geometrik özelliklerine göre basit/karmaĢık, 

düzgün/yamuk, dikey/yatay geliĢme göstermektedir.  

 

Basit ve karmaĢık konstrüksiyon, yapı elemanlarının sayısına, biçimine ve bütünün 

içinde konumlarına göre belirlenmektedir (Resim 1.5). 
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Resim 1.5: Basit ve karmaĢık konstrüksiyon 

Düzgün ve düzgün olmayan konstrüksiyon, yapının içinde yer alan düzgün veya 

düzgün olmayan geometrik Ģekil ve biçimlerden belirlenmektedir (Resim 1.6). 

 

Resim 1.6: Düzgün ve düzgün olmayan kompozisyon 

Konstrüksiyonun geometrik analizinde geometrik nokta, çizgi, düzey, yüzey, Ģekil, 

biçim, hacim, mekân ve alan gibi kavramlar form yapısını tanımlamaktadır. Konstrüktif 

form; geometrik Ģekillerin türüne göre köĢeli, yuvarlak ve karıĢık form karakterine sahip 

olabilir.  

 

1.1.2. Konstrüktif Form Analizi 
 

Konstrüktif form, kütlesel formdan farklı, konstrüksiyonun ön plana çıkan yalın 

geometriye sahip sanatsal formdur (Resim 1.7).  
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Resim 1.7: Kitlesel ve konstrüktif biçim 

Konstrüktif form, temelinde fonksiyonel ve özgün estetik formlara ayrılmaktadır 

(Resim 1.8). Plastik sanatlarda konstrüktif form anlayıĢı, 1920 yılında ilan edilen 

Konstrüktivizm akımında zemin bulmaktadır. Bu anlayıĢa göre heykel sanatında “kitle” 

estetiği, yerini boĢluğu çevreleyen yalın çizgiler ve planlar estetiğine bırakmaktadır. 

  

Resim 1.8: Fonksiyonel ve özgün konstrüksiyon 

Konstrüktif form; teknik açıdan değiĢik ahĢap, betonarme ve metal profillerle yapılan 

iskelettik yapı veya iskelettik eĢyaların tanımıdır. Mimaride konstrüktif formun tipik 

örnekleri olarak ahĢap, betonarme ve çelik konstrüksiyonları gösterebiliriz (Resim1.9). Bu 

anlayıĢ temelinde yapının taĢıyıcı, konstüktif sistem ile baĢlaması ve düzlemsel doldurucu 

veya kaplayıcı sistemle bitirilmesini öngörmektedir. Bu yapılarda modüler bir sistem 

kullanıldığı için form tasarımına ve statik hesapların kolayca yapılmasına olanak 

vermektedir. Bu çelik yapı uygulamalarına, uzay yapılar adı verilir. 
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Resim 1.9: Konstrüktif yapı örnekleri 

Üretim teknolojilerinin geliĢmesiyle ön üretim niteliğinde tasarım, önem kazanır. Bu 

aĢamada; konstrüktif yapının tasarımı, birimlerin hesaplamaları ve montaj Ģekillerinin 

belirlemeleri yapılır. Tasarım neticesinde gerçek üretime geçilir. ÇağdaĢ mimari, sanat ve 

tasarım geliĢen teknoloji ve ürünleri konstrüktif form veya sistemler üzerine kuruludur. Bu 

sistemler ile yapıtın ilk önce modüler konstrüksiyonu (iskeleti) kurulur ve devamında 

yüzeysel strüktür ile tamamlanır.  

 

1.1.3. Konstrüksiyonun Teknik ve Teknolojik Analizi  
 

Ġlk insanlar barınaklarını kamıĢ, ağaç dalı, hayvan postu, taĢ ve çamur gibi 

malzemelerle inĢa ediyorlardı (Resim 1.10).  

 

Resim 1.10:TaĢ yapı örneği 

Ağaç bulunan bölgelerde kütükler yarılarak tahtalar elde edildi, bu tahtalar da 

kesilerek çatıları taĢıyan aĢıklar, mekânları bölmelere ya da odalara ayırmaya yarayan 

dikmeler üretildi. TaĢ inĢaatın geçmiĢi ise Mısırlıların kireç taĢından saray, tapınak ve mezar 

yapmaya baĢladıkları zamana denk gelmektedir. Eski Yunanlılar kaba yontulmuĢ taĢlarla 

duvar örerken bazen harç olarak kil kullandılar. Kireç harcını geliĢtirdiler ve MÖ 2. 

yüzyılda, bu harca taĢ kırıkları karıĢtırarak bir tür beton elde ettiler. Kilden yapılan ve 

boyutları küçük olduğu için taĢtan daha kolay örülen tuğla Mezopotamya uygarlıklarında 

kullanılıyordu. Roma ve Avrupa mimarilerinde kemer, tonoz ve kubbe gibi yapı öğeleri 16. 

yüzyılın ortalarına kadar tuğlayla yapıldı. 
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Resim 1.11: Konstrüktif yapı (Eiffel kulesi) 

18. yüzyıldaki Sanayi Devrimi’nden sonra demir, yüksek dirençli ve yanmaz bir 

malzeme olarak yeni bir inĢaat dönemi baĢlattı. Demirden yapılan sağlam çerçeveler 

birbirine perçinlenerek büyük yapılar oluĢturuldu (Resim 1.11). 20. yüzyılın baĢlarında 

demirin yerini çelik aldı. Bu geliĢme, 1870’lerde icat edilen betonla birlikte, çok katlı 

yapıların inĢa edilmesine olanak verdi. Ġkinci Dünya SavaĢı’nın ardından iĢgücü eksikliği, 

bombardımanların yol açtığı konut açığı ve devletin inĢaatlarına katılımı, yüzyılın baĢından 

beri bilinen prefabrikasyonda yeni yöntemlerin geliĢip yaygınlaĢması sonucunu getirdi. 

 

Yapı konstrüksiyonu tasarım ve uygulama teknoloji ve teknikle ilgilidir. Tasarımda 

kullanılan yöntemler, stilistik özellikler ve yeni teknoloji ürünlerini ifade eder. Yani tasarım 

ve üretim, teknolojiyi kullanan endüstriyel faaliyetlerdir (Resim 1.12). Yapı yöntemlere göre 

strüktürel/yığma (kompakt) ve konstrüktif yapılara ayrılmaktadır. Bu gün mimaride ve eĢya 

tasarımında yapı sistemleri kullanılmaktadır.  

 

Resim 1.12: Konstrüksiyon sistemleri 
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Heykel gibi özgün tasarımlarda ahĢap, taĢ gibi klasik tekniklerin yanında metal 

teknolojisi ve ürünleri kullanılmaktadır (Resim 1.13). 
 

  

Resim 1.13: Özgün taĢtan ve metal konstrüksiyon 

Tasarım ve uygulama, değiĢik aĢamalardan geçen teknolojik bir bütündür. Bir yapı 

inĢa edilmeden önce, iĢlevinin belirlenmesi, zeminin incelenmesi, coğrafi konumunun tespiti, 

yaklaĢık maliyetinin hesaplanması ve bir mimar tarafından projesinin hazırlanması gerekir. 

Mimari tasarım süreci, genelden baĢlayarak karmaĢık ayrıntılar aĢamasından geçer. Yapının 

görünüm ve biçimini ana çizgileriyle anlatan, bir anlamda Ģematik bir taslak olan ön proje 

(avan proje) hazırlanır. Ardından plan, kesit, görünüĢ ve perspektif çizimleri içeren ayrıntılı 

uygulama projesi yapılır (Resim 1.14).  

 

Resim 1.14: Taslak 
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Bu resim çizimlerinden sonra 3D maket yapılır (Resim 1.15).  

 

Resim 1.15: Yapı maketi 

Yapısal form analizi, konstrüksiyonda yer alan fonksiyonel ve teknik elemanların 

analizidir. Yapıyı oluĢturan elemanların Ģekilsel ve teknik karakterinin analizidir.  

 

Yapı (yapmaktan yap-ı), barınma veya kullanma amaçıyla meydana getirilmiĢ her 

türlü tasarım eseridir. Yapı konstrüksiyonu, bir Ģeyin bütünlüğünü meydana getiren çeĢitli 

parçaların birbirine göre düzenlenmiĢ biçimdir. 

 

Bir yapının konstrüktif ve teknik tarafları vardır. Yapı konstrüktif açıdan 

elemanlarının karakterine, sayısına ve düzenine göre basit ve karmaĢık geometrik türlerine 

ayrılır. Basit yapılar sınırlı sayıda elemanlardan oluĢan kompozit yapılara denir. KarmaĢık 

konstrüktif yapılar ise çok elemanlı, karmaĢık geometriye sahip uzay yapılardır.  

 

ĠnĢaat yapısında; temel ve kat, ön ve arka cephe planlarının verilmesi, konumlarının 

saptanması ile inĢaatın gerçek baĢlangıcı oluĢturulur (Resim 1.16). Temelin niteliği, yapının 

ağırlığına ve üstüne oturduğu zeminin direncine bağlıdır. Temelin bağlayıcı iĢlevini 

görebilmesi için yapının zemine dengeli biçimde oturmasının sağlanması gerekir 
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Resim 1.16: Ayrıntılı mimari çizim 

Teknik uygulama yöntemi olarak strüktürel (yığma) ve konstrüktif (karkas) sistemleri 

kullanılır. Yığma yapıda taĢıma iĢlevini taĢ ya da tuğladan örülen duvarlar yerine getirir.  

 

Bir yapının bütünü içinde yer alan ve temel bir görev yüklenen her çeĢit parçaya 

(duvar, döĢeme, çatı) fonksiyonel yapı elemanları denir. Kapı, pencere, baca gibi parçalar ise 

yardımcı yapı elemanlarıdır (Resim 1.17). 
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Resim 1.17: Mimaride çatı yapısı 

Yapıyı taĢıyan iskelet; ahĢap, çelik ve beton gibi üç ana malzemeden yapılır. Bu 

iskelet genelinde yatay (kiriĢ) ve dikey (dikme) öğelerden oluĢur. AhĢap ve çelik iskelet 

elemanların birbiriyle birleĢtirilmesi çivisiz, tutkallı, kaynaklı gerçekleĢtirilebileceği gibi 

çivili, vidalı ve somunlu cıvatalarla da gerçekleĢtirilebilir.  

 

Betonarme iskeleti, ahĢap ya da çelikten kalıp sistemi hazırlanarak yapılır. Ġçine çelik 

çubuklar yerleĢtirilir ve beton dökülür (Resim 1.18).  

 

Resim 1.18: Betonarme konstrüksiyon 



 

 14 

Bir yapının iĢlevini eksiksiz yerine getirebilmesi için ısıya, suya ve neme karĢı 

yalıtımı yapılır; havalandırma, elektrik, ısınma, atık ve temiz su tesisatı gibi yardımcı 

donatımları tasarlanır ve uygulanır. 

 

1.1.4. Konstrüksiyonun Fonksiyonel Analizi 
 

Bir yapıt, fonksiyonel ve teknik özellikleri ile birlikte estetik özelliklere de sahiptir. 

Fonksiyonel niceliği amacına göre yapıtın veya eĢyanın boyutları ve hacimleri 

belirlemektedir. Yapılar nitelik amaçları bakımından konut ve iĢ, sivil ve dinî gibi türlere 

ayrılmaktadır (Resim 1.19).  

 

Resim 1.19: Dinî ve konut mimarisi 

Ġktisadi ve sosyal faktörlerin yapı biçimleri üstünde büyük bir rolü vardır. Sosyal sınıf 

ve gruplara göre evlerin Ģekli, boyutları, iç donanımı ve peyzajı farklılık göstermektedir. 

Ġktisadi kaygılar ve tekniğin ilerlemesi alçak yapıların yerine yüksek apartmanların inĢa 

edilmesine yol açmaktadır.  

 

Teknik geliĢmeler yapıları ve eĢyaları büyük ölçülerde etkilemektedir. ÇağdaĢ 

mimaride (tasarımda) taĢıyıcı; çelik, sabit konstrüksiyon kablo ve zarlarla yapılan düzlemsel 

(esnek) sistemlerle (Resim 1.20) birlikte levha ve kabuklarla yapılan düzlemsel (bükülmez), 

destekleyici sistem türleri mevcuttur (Resim 1.21).  

 

Resim 1.20: Düzlemsel (esnek) konstrüksiyon sistemleri 
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Resim 1.21: Düzlemsel (bükülmez) konstrüksiyon sistemleri 

1.2. Yapım Resim Analizi 
 

1.2.1. Konu AraĢtırma ve Veri Toplama  
 

Tasarım, çok yönlü aĢamalardan geçen bir süreçtir. Bu aĢamalar; konu, fonksiyon, 

statik, teknik, fizibilite, format, ergonomi ve estetik araĢtırmalardan geçerek tamamlanır. 

Fonksiyonel amaç doğrultusunda inĢaat veya yapım yöntem ve teknikleri belirlenir. Mimari 

tasarımda mekânın ve zeminin fizibilite incelemeleri yapılır. GerçekleĢtirilecek olan tasarım 

formunun çevresiyle estetik uyumu araĢtırılır. Tüm bu araĢtırmalar bir taslakta toplanır ve 

not alınır. 

 

Tasarım objesi bir eĢya ise onun fonksiyonu, ergonomisi, ebatları ve estetik özellikleri 

araĢtırılır ve analiz edilir. Analizler not, kroki ve hesaplar Ģeklinde yapılır. Analizler 

sonucunda notlar üzerine konsept, teknik yöntemler ve stilistik özellikler belirlenir. Tabi tüm 

bunlar öngörü, planlama niteliğinde faaliyetlerdir. 

 

1.2.2. Konstrüktif Form Tasarımı 
 

Konstrüktif form tasarımı, geometrik ve modüler yaklaĢımla gerçekleĢen bir 

faaliyettir. Toplanan fonksiyonel, teknik, estetik ve ergonomik veriler üzerine önce kroki, 

sonra taslak, sonra da teknik çizim ve maketle form tasarımı yapılır. Tabi bu aĢamada kroki 

ve skeçlerle çok yönlü form araĢtırmaları ve denemeleri yapılır (Resim 1.22). Bu 

araĢtırmalardan en nitelikli olanı, ayrıntılı taslak geliĢtirmek üzere, seçilir. 
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Resim 1.22: Konstrüktif form tasarım aĢamaları 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ  
 

AĢağıdaki iĢlemleri tamamladığınızda konstrüktif form tasarımı yapmıĢ olacaksınız. 

  

Resim 1.23: Konstrüktif form örnekleri 

Kullanılacak Araç Gereçler 

 Çizim masası 

 Kâğıt çeĢitleri 

 Aydınger kâğıdı 

 Uçlu kalem takımı 

 Gönye takımı 

 Pergel takımı 

 Makas, maket bıçağı 

 

Uygulamada kullanılacak araç gereçleri temin ediniz ve uygulama masasına diziniz. 

AĢağıdaki iĢlemleri sırasına göre ve dikkatli olarak yapınız. 

 

Üç boyutlu kompozisyon tasarlayınız. 

 

 ÇeĢitli boyda ve ölçülerde dikdörtgen prizmalar, küpler ve piramidal biçimlerle 

kompozisyon araĢtırmaları yapabilirsiniz. 

 Yıldız, dikey ve yatay, simetrik ve asimetrik 3D kompozisyon araĢtırmaları 

yapabilirsiniz. 

 AraĢtırmalarınızı üç boyutlu veya bir yüzeye bağlanacak Ģekilde 

tasarlayabilirsiniz. 

 Denge, simetri ve asimetri unsurlarını kullanarak kompozisyonunuzu 

oluĢturabilirsiniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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AĢağıda verilen uygulama aĢamalarını inceleyiniz (Resim 1.24). 

 

 Tasarladığınız kompozisyon birimlerini önceden tespit edebilirsiniz. 

 Kullanacağınız kâğıt çeĢitlerini ve renklerini seçebilirsiniz. 

 Kullandığınız temel geometrik biçimlerin açılımlarını araĢtırabilirsiniz. 

 

Resim 1.24:Kompozisyon uygulama aĢamaları 
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Tasarladığınız formların açık Ģekillerini çiziniz (Resim 1.25). 

 

 Çizim uygulamasında teknik resim gereçlerini düzgün kullanmaya özen 

gösterebilirsiniz. 

 Çizdiğiniz form açılımlarını uygulama malzemesinin üzerine Ģablonla 

çizebilirsiniz. 

 Form açılımlarının ölçümlemesini yapabilirsiniz. 

  

Resim 1.25: Üç boyutlu, yekpare, çoklu form açılımları 

Kompozisyon birimlerinin açılımlarını çiziniz (Resim 1.26). 

 

 Öngörülen çeĢitli büyüklükte form açılımlarının ölçümlemesini yapabilirsiniz. 

 Her birimin yapıĢtırma paylarını çizebilirsiniz. 

 Kullanılacak olan birim sayısına göre açılım çizimlerini uygulama 

malzemesinin üzerine çoğaltabilirsiniz. 

 

Resim 1.26: Birimlerin açılımlarının çizim Ģeması 
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Birimlerin kesimini yapınız (Resim 1.27). 

 

 Çizimlere uyarak birimlerin düzgün kesimini yapabilirsiniz. 

 Maket bıçağı kullanma kurallarına uyarak uygulamayı gerçekleĢtirebilirsiniz. 

 

Resim 1.27: Parçaların kesimi 

Birimlerin bükme iĢlemlerini yapınız (Resim 1.28). 

 

 Birimlerin katlanma yerlerinin bükme iĢini yapabilirsiniz. 

 Birimler üzerinde ajur form kesme ve detay iĢlerini yapabilirsiniz. 

 

Resim 1.28: Parçaları bükme 

Modül parçalarını birbiriyle yapıĢtırınız (Resim 1.29). 

 

 YapıĢtırma uygulamasını temiz, düzgün ve kaliteli biçimde yapmaya özen 

gösterebilirsiniz. 

 Formu yapıĢtırarak oluĢturma aĢamasında ek malzeme kullanılacak ise eklemeyi 

unutmamalısınız. 
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Resim 1.29: Modüllerin yapıĢtırılması 

Birimlerle kompozisyonu oluĢturunuz (Resim 1.30). 

 

 Modül parçalarının yapım resminde belirlenen Ģekle ve sıraya göre montajını 

yapmaya çalıĢabilirsiniz. 

 Montaj sırasında düzgün konstrüksiyon oluĢturulmasına özen gösterebilirsiniz. 

 

Resim 1.30: Kompozisyonun montajı ve bitmiĢ Ģekli 

ÖNERĠLER 

 

 Kostrüktif form tasarımı asetat, pleksi ve çeĢitli malzemelerden de 

yapabilirsiniz (Resim 1.31). 

 

Resim 1.31: Pleksi ve asetatla yapılan örnek çalıĢmalar 



 

 22 

ÇalıĢmalarınızı değerlendirme ölçeğiyle denetleyebilirsiniz. 

 

 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet 

veya Hayır kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Konuyla ilgili kompozisyon araĢtırması yaptınız mı?   

2. Kompozisyon tasarladınız mı?   

3. Tasarladığınız kompozisyon ölçülerini hesapladınız mı?   

4. Temel geometrik formların sayısını belirlediniz mi?   

5. Formların açılımlarını düzgün çizdiniz mi?   

6. Açılımları istenilen sayıda çoğalttınız mı?   

7. Renk uyumuna dikkat ederek çalıĢmayı tasarlayıp uyguladınız 

mı? 
  

8. Kompozisyon birimlerini düzgün katlayıp yapıĢtırdınız mı?   

9. Teknik uygulama sırasını ve kesme iĢlerini dikkatli yaptınız mı?   

10. Estetik ve kaliteli bir kompozisyon elde ettiniz mi?   
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise ‘D’ yanlıĢ ise ‘Y’ yazınız. 

 

1. (   ) Konstrüksiyon, belirli estetik ve teknik ilkelere dayanan ve benzerlerinden farklı 

özelliklere sahip olan özgün form tasarımıdır. 

2. (   ) Obje yapımında temel yapı birimleri kullanılarak tasarlanıp yapılmasını öngören 

yönteme modüler konstrüksiyon denir. 

3. (   ) Strüktürel konstrüksiyon, mimari tasarımda temel unsurdur. 

4. (   ) Konstrüktif birliktelik kompozisyon ilkeleriyle sağlanamaz. 

5. (   ) Strüktürel elemanların estetiği stilistik konseptle belirlenir. 

6. (   ) Yapıların nitelik amacı bakımından konut ve iĢ, sivil ve dinî gibi türlerine 

ayrılmasına fonksiyonel tasarım denilemez. 

7. (   ) Simetri/asimetri, hareketli/durağan gibi (prensipler) temel tasarım konstrüksiyon 

ilkelerinden değildir. 

8. (   ) Konstrüksiyonun eleman sayısına ve geometrik özelliklerine göre basit/karmaĢık, 

düzgün/yamuk, dikey/yatay geliĢimine kontrast denir.  

9. (   ) Uygulama elemanı, tasarımcının fikirlerini gerçekleĢtirir. 

10. (   ) Tasarımcı taslak üzerinde uygulamayı öngöremez. 

 

 

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. Cevaplarınızın hepsi doğru 

ise bir sonraki öğrenme faaliyete geçebilirsiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ - 2 
 

 
 

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultursunda donanımlı tasarım atölyesi ortamı 

sağlandığında fonksiyonel konstrüktif form tasarım uygulaması yapabileceksiniz. 

 

 

 
 

 ġehir ve üniversite kütüphanelerindeki sanat ve tasarım uygulama kitaplarından 

fonksiyonel konstrüksiyon kavramını araĢtırınız. 

 Koltuk, sandalye, masa gibi fonksiyonel eĢyalarla ilgili basılı ve görsel 

kaynakları inceleyebilirsiniz. 

 

2. FONKSĠYONEL KONSTRÜKSĠYON 

TASARIMI 
 

2.1. Fonksiyonel Tasarım 
 

Fonksiyonel tasarım, iĢlevsel veya dekoratif eĢya tasarımıdır. Fonksiyonel tasarım, bir 

objenin fonksiyonunu esas alan ve onunla ilgili problemleri tespit ederek yapılan form 

tasarımıdır. Bu tasarıma ihtiyaç duyulmasının sebebi; objenin iĢlevsel amacına en uygun, en 

isabetli Ģekil çözümünün çizimle ortaya koyulmaya çalıĢılmasıdır. Fonksiyonel tasarımın 

iĢlevsel fonksiyonu dıĢında estetik fonksiyonunu da ifade etmektedir. 

 

Tasarım; konu ve form araĢtırmasından geçer. Konu araĢtırması, bilimsel ve teknolojik 

yönlerin en ince ayrıntıya kadar incelemesini yapar. Form araĢtırması ise serbest elle çizilen 

krokiler ile baĢlar. Eskizlerle genel form problemleri belirlenir. Sonuçta teknik çizimle 

tasarlanan objenin üstten, önden ve yandan planları ve karakteristik özellikleri veya detayları 

çizilir.  

 

Fonksiyon, eĢya tasarımı, çalıĢma ve yapılıĢ Ģeklinin, mekanizmasının öngörülmesi 

veya görsel rehber rolü üstlenen yapım resmi ile tamamlanır. Tasarım bir süreçtir ve değiĢik 

aĢamalardan geçer (Resim 2.1). 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 2.1: Koltuk tasarım aĢamalarını gösteren taslak 

2.1.1. Konstrüksiyonun Teknik Çizimi 
 

Konstrüktif yapı amaca yönelik; yapım resmi ya da iĢ taslaklarının Ģekil ve ölçü 

bakımından okunmasıyla uygulamalar baĢlar. Süreç yapım resmi baz alınarak; yapının 

analizi, konstrüksiyon elemanlarının sınıflandırılması, ölçekteki ölçülerin gerçek ölçülerinin 

saptanması ve detay analizleri ile devam eder (Resim 2.2). 

 

Resim 2.2: Örnek teknik çizim 
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Ölçekli taslaktan, hesaplamalarla, gerçek ölçüler çıkartılır. EĢyanın uygulama Ģekli 

tasarımda belirlenir. Buna göre konstrüksiyon, hazır modüler elemanlardan veya yeni 

yapılacak modüler elemanlardan yararlanılarak uygulanır. Her iki imalat Ģekli için de, 

uygulama yerlerine ve eĢyalarına göre, ölçümlendirilmiĢ yapım resmi mevcuttur. 

Uygulamanın sırasına göre temel yapı elemanın veya taĢıyıcı, birleĢtirici aksamın ölçüleri 

saptanır. Montaj, kesme ve kaynak gibi iĢlemlerden meydan gelecek fireler dahi 

hesaplanarak, genel ve detay ölçüler belirlenerek yapılır. Bu ölçülere göre uygulama yapılır. 

Hazır elemanlar kullanılırsa eĢyanın Ģekline ve ölçülerine göre Ģablon veya çizim yapılır. 

Hazır olmayan elemanlar ve seri imalat için kalıp gibi yardımcı elemanlar hazırlanır veya 

çalıĢma Ģekli belirlenir (Resim 2.3).  

 

Resim 2.3: Teknik ölçülendirme örneği 

2.1.2. Detay Yapım Resmi Çizimi 
 

KarmaĢık yapı ve nesne tasarımlarında detaylı ve analitik çizimler yapılır. Yapılarda 

temel planlara göre objenin çizimi yapılır. Bir tasarım objesinin yapısal özelliklerine göre 

çizimleri; cepheden, yandan ve üstten yapılır. Bu çizimlerde tam ölçüler ve açılar ve de 

eleman sayısı belirlenir. Örneğin detaylı mimari çizimlerde temel plan çizimleri dıĢında 

yapının katlarının; kapı, pencere, çatı, döĢeme gibi öğelerinin çizimi yapılır (Resim 2.4). 
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Resim 2.4: Konstrüksiyon detayı çizimi 

2.1.3. Mekân Ġçinde Perspektif Çizim 
 

Üç boyutlu taslak; gerçek Ģekil ve tam ölçüler üzerine çizilen, ölçekli yapım resmi 

veya teknik çizimdir (Resim 2.5). Bu çizim, biçim tasarımı ve uygulama açısından en önemli 

unsurdur. Tasarlanan eĢya mekân içinde canlandırılarak bilgisayar ortamında da çizilebilir.  

 

Resim 2.5: Bilgisayarla yapılan mekân içinde eĢya tasarımı 



 

 28 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlemleri tamamladığınızda modüllerden oluĢan fonksiyonel (koltuk, 

sandalye, masa) konstrüksiyon tasarım çizimleri yapmıĢ olacaksınız. 

 

Kullanılacak Araç Gereçler (Resim 2.6): 

 

 Çizim masası 

 Kâğıt çeĢitleri 

 Aydınger kâğıdı 

 Uçlu kalem takımı 

 Gönye takımı 

 Pergel takımı 

 Boya çeĢitleri 

 

Uygulamada kullanılacak araç gereçleri temin ediniz ve uygulama masasına diziniz. 

AĢağıdaki iĢlemleri sırasına göre ve dikkatli olarak yapınız. 

 

Resim 2.6: Konstrüksiyon tasarımda kullanılacak araç gereçler 

Form araĢtırmaları yapınız (Resim 2.7). 

 

 Koltuk tasarımı için çeĢitli form araĢtırmaları yapabilirsiniz. 

 Koltuğun fonksiyonu ve estetik değerlerine göre form araĢtırması yapabilirsiniz. 

 Koltuk oranlarını belirlemek amacıyla insanın ergonomisini inceleyebilirsiniz. 

  

Resim 2.7: Form araĢtırmaları 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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Teknik resim kurallarına göre koltuk çizimi yapınız (Resim 2.8). 

 

 Koltuğun önden görünümlü çizimini teknik resim gereçlerini düzgün kullanarak 

yapabilirsiniz. 

 Koltuğun yandan görünümünü çizebilirsiniz. 

 Konstrüksiyon ölçülendirmesini ergonomik prensiplere ve yapının 

fonksiyonuna göre yapabilirsiniz. 

 

Resim 2.8: Önden ve yandan koltuk tasarımı 

Koltuk tasarımının renk ve malzeme çözümünü yapınız (Resim 2.9). 

 

 Renk araĢtırması yaparak kullanacağınız renk tonlarınızı seçebilirsiniz. 

 Taslak üzerine boya çeĢitleriyle renklendirme yapabilirsiniz. 

 Kullanılan malzemelerin dokusunu çizebilirsiniz. 

 

Resim 2.9: Koltuk tasarımında renk ve doku çözümü 
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Perspektif çizimi yapınız (Resim 2.10). 

 

 Tasarlanan eĢyanın üç boyutunu gösterecek perspektif çizimini yapabilirsiniz. 

 Uygulamayı kolaylaĢtıracak ön, yan ve perspektif çizimleri bir taslakta 

düzenleyebilirsiniz. 

 

Resim 2.10: Koltuğun perspektif çizimi 

Detay çizimi yapınız (Resim 2.11). 

 

 Tasarlanan koltuğun önemli bir detayını yakın plandan ayrıntılı biçimde 

çizebilirsiniz. 

 Konstrüksiyon öğelerinin montaj Ģeklinin detay çizimini yapabilirsiniz. 

 

Resim 2.11: Detaylı konstrüksiyon çizimi 
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Tasarımınızı perspektifli olarak mekân içinde çiziniz (Resim 2.12). 

 

 Çizimi bilgisayar ortamında yapabilirsiniz. 

 

Resim 2.12: Mekân içinde koltuğun çizimi 



 

 32 

 

 

 Ofis koltukları ve hareketli sandalyeler gibi farklı tasarımlar da yapabilirsiniz. 

 Tasarım çizimlerinden yararlanarak maket yapabilirsiniz. 

 

ÇalıĢmalarınızı değerlendirme ölçeğiyle denetleyiniz. 

 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri 

“Evet” ve “Hayır” kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Konuyla ilgili araĢtırma yaptınız mı?   

2. Konstrüksiyon detayların ölçülerini aldınız mı?   

3. Taslağın ölçeğini hesapladınız mı?   

4. Stilistik konsepti belirlediniz mi?   

5. Strüktürel ağ çizdiniz mi?   

6. Tasarımın yandan, önden ve üstten görüntülerini çizdiniz mi?   

7. Tasarımın perspektif görüntüsünü çizdiniz mi?   

8. Kompozisyon renklendirmesi yaptınız mı?   

9. Teknik çizim uygulama özelliklerine uydunuz mu?   

10. Taslak kâğıdınızı estetik biçimde düzenlediniz mi?   

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise ‘D’ yanlıĢ ise ‘Y’ yazınız. 
 

1. (   ) Konstrüksiyon uygulaması yapan eleman taslağı okuyabilir. 

2. (   ) Fonksiyonel tasarım, iĢlevsel veya dekoratif eĢya tasarımıdır. 

3. (   ) ÇalıĢma ve yapılıĢ Ģeklinin, mekanizmasının öngörülmesi veya görsel rehber rolü 

üstlenen yapım resim ile tamamlanan tasarıma fonksiyon eĢya tasarımı denilemez. 

4. (   ) Konstrüktif birliktelik formu, biçim ve geometri gibi kompozisyon ilkeleriyle 

sağlanır. 

5. (   ) Fonksiyonel tasarım, iĢlevsel fonksiyonu dıĢında estetik fonksiyonu da ifade eder. 

6. (   ) Konstrüksiyon, hazır modüler elemanlardan oluĢabilir.  

7. (   ) Konstrüksiyon, yeni yapılacak modüler elemanlardan uygulanamaz.  

8. (   ) Uygulama, teknik çizimi veya taslakların Ģekilsel ve ölçüsel okumasıyla 

baĢlatılamaz. 

9. (   ) Uygulama elemanı tasarımcının fikirlerini gerçekleĢtirir. 

10. (   ) Tasarımların renklendirilmesine ergonomi denir. 

 

 

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 bir sonraki “Modül Değerlendirme ” ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
Konstrüktif Form Tasarım Uygulama 

 

Modül ile kazandığınız yeterliği aĢağıdaki uygulamaları yaparak değerlendiriniz. 

 

Resim 1: Konstrüktif form tasarım ve uygulaması 

Konstrüksiyon tasarım uygulaması yapım resmini temrin defterinizdeki iĢlem 

yaprağına çiziniz (Resim 1). 

 

 Yapım resminizi beyaz, düz kâğıda teknik resim ve resim gereçlerini kullanarak 

çiziniz ve deftere yapıĢtırabilirsiniz. 

 

ĠĢlem yaprağına kullandığınız araç gereçleri sıra ile yazınız. 

 

 Kullandığınız tüm gereçleri yazabilirsiniz. 

 

Temrin defterine yaptığınız uygulama faaliyetinin uygulama etaplarını yazınız. 

 

 Uyguladığınız iĢlemleri ayrıntılı biçimde yazabilirisiniz. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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Fonksiyonel Konstrüksiyon Tasarımı 

 

Resim 2: Konstrüksiyon uygulama örneği 

ĠĢlem yaprağına uygulamada kullandığınız araç gereçleri sıra ile yazınız ( Resim 

2) 

 Kullandığınız tüm gereçleri yazabilirisiniz. 

 

Temrin defterine yaptığınız uygulama faaliyetinin uygulama etaplarını yazınız. 

 

 Uyguladığınız iĢlemleri ayrıntılı biçimde yazabilirisiniz. 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Yapılan konstrüksiyon modeli, tasarım resmi ve uygulamasını değerlendirerek eleĢtiri 

ve özeleĢtiri yapınız. Değerlendirme ölçütlerine göre arkadaĢlarınızın ve kendi çalıĢmanızın 

eleĢtirisini yapınız.  
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UYGULAMALI TEST 
 

Fonksiyonel tasarım ile ilgili bilgisayar masası tasarımı çiziniz. Taslak kâğıdınıza 

araĢtırmalarınızı, masanın teknik resmini, perspektif görüntüsünü ve renk çözümünü 

düzenleyiniz. 

 

Yaptığınız uygulamayı, kontrol listesine göre değerlendirerek eksik veya hatalı 

gördüğünüz davranıĢları tamamlama yoluna gidiniz. 

 

Değerlendirme Ölçümleri Evet Hayır 

1. Masanın temel formunu verdiniz mi?   

2. Oran ve orantılama yaptınız mı?   

3. Ergonomik ölçülere uydunuz mu?   

4. Uygulamaya fonksiyonel ve estetik değer kazandırdınız mı?   

5. Teknik resim kurallarına göre çizimi yaptınız mı?   

6. Masanın perspektif görüntüsünü çizdiniz mi?   

7. Renklendirmeyi kaliteli biçimde uyguladınız mı?   

8. Taslağın estetik düzenlemesini yaptınız mı?   

9. Masa tasarımını mekân içinde düzenlediniz mi?   

10. ÇalıĢma gereçlerini yerinde ve doğru kullandınız mı?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 
Uygulama faaliyetinde kazandığınız davranıĢlarda iĢaretlediğiniz “Evet ”ler 

kazandığınız becerileri ortaya koyuyor. “Hayır”larınız için faaliyetlerin ilgili bölümlerini 

tekrarlayınız. Cevaplarınızın tamamı “Evet”ise öğretmenlerinizle irtibata geçerek diğer 

modüle geçiniz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 YanlıĢ 

5 Doğru 

6 YanlıĢ 

7 YanlıĢ 

8 YanlıĢ 

9 Doğru 

10 YanlıĢ 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 YanlıĢ 

4 YanlıĢ 

5 Doğru 

6 Doğru 

7 YanlıĢ 

8 YanlıĢ 

9 Doğru 

10 YanlıĢ 

CEVAP ANAHTARLARI 
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